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భావ�:  బ్ర�గారు క�కణాలు, చం�దు� నిలాగా మెరిసే హారాలు, గొప�వె�న్వ పనీiటి సాiనాలు, శ్వరీరానికి 
అల్లరుకునే చం�దనాలు, త్తల్లకు పెట్లుL కునే పూలు-  ఇవేవీ మంనిషికి అసూలు అల్ల�కారాలు కావు.  చంకBగా 
సూ�సూBరి�పబ్రడిన్వ మాట తీరు ఒకBటే మంనిషికి అల్ల�కార�.  మిగింల్లిన్వవనీi క�మేణా క్షీణి�చిపోయేవే.

యో చం గాథా సూత్త� భాసే అన్వత్తI పద సూ�హితా

ఏక� ధ్యమం� పద� సేయో6, య� సుతా� ఉపసూమం�తి

భ�షలుగావు మంరు� �ల్లకు భ�రి మంయ్యా�గద తార హారముంల్ ;
భ�షిత్త కేశ్వ పాశ్వ మం_దు పుష� సుగ�ధ్య జ్జ్వలాభిషేకముంల్ 
భ�షలు గావు; పూరుషుని భ�షితు జేయు బ్రవిత్త� వాణి- వా
గ�¢షణంమే సుభ�షణంముం; భ�షణంముంల్  న్వశ్వియిం�చు న్వనిiయున్ .

సూ�సూB_త్త మం�ల్ల�

(భర� _హరి) 

తెలుగ్గు అనుసూరణం

(ఏనుగ్గు ల్లక్ష్మణం కవి) 

వ6రI పదాల్లతో కూడుకొని ఉన్వi వ�ద గాథల్ల క�టే,  ధ్యరా�నిi ప�బోధిం�చే ఒకB గాధ్య చాలు,  అ�త్తర�గ� 
శాం�తినొం�దేం�దుకు.
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చిల్లక పలుకులు
కడపజింలా� ,  కల్లసూపాడు మం�డల్ల� ,  మాణిక6మం� అవ� బ్రలే కధ్య  చెపి��ది .  అన్వగన్వగా ఒక
మం�చాయన్వ  ఉ�డేవాడట.   వాళ్ళ] ఊరికి దగYర  చాలా ప�డ� తోటలు ఉ�డేవి .  ప�డ�ని
తినే�దుకు చిల్లకలు ,  వగె�రా పక్షులు వచే¶వి .  అ�దుకని వాటిని పట్లుL కునే వేటగాళ్ళు�  కూడా
చాలానే మం�ది తిరుగ్గుత్త� ఉ�డేవాళ్ళు� , ఆ పాp�త్త�లో.  

మం�చాయన్వకి ఎపు�డూ ఈ చిల్లకల్లిi చం�సి జాల్లి వేసేది - "ఇ�త్త ముందు@  ముందు@  చిల్లకలు ,

అనా6య�గా వేటగాళ్ళ� పాల్లవుతునాiయే !"  అని బాధ్య పడగా పడగా ,  చివరికి ఆయన్వకు ఓ
ఉపాయ� త్తటిL�ది.   చిన్వi  వయసులో ఉన్వi ఓ  ఇరవె�  చిలుకల్లిi  పట్లుL కొచి¶ ,  వాటికి ఈ
పాట నేరి��చంట� మొదలు పెట్టాL డు శ్వ�దvగా :

"వేటగాడు వసా� డు ,  జాగ�త్త�-  దొరకదు@ !   

వల్ల  విసురుతాడు,  జాగ�త్త�-  అట్లుపోకు!  

గిం�జ్జ్వలు చంలు� తాడు ,  జాగ�త్త�-  తిన్వకు!  

అసూలు ఏమాత్త�� ఆశ్వపడకు!" అని. 

చిటిL చిల్లకలు అనీi ఆ పాటని బాగా నేరు¶కు -
నాiయిం.  ఏ కొ�చె� ఖాళీ సూమంయ� దొరికినా ,

అవనీi చంకBగా గొ�తెతి� పాడేవి- "వేటగాడు వసా� డు, జాగ�త్త�. దొరకదు@ ..." అ�ట�. 

ఇట్టా�  ఓ ఏడాది పాట్లు ట్రెÃయింని�గ్  ఇచా¶క , మం�చాయన్వ వాటిని అడవిలోకి తీసుకెళ్లి� వదిలే-

సూ�పాదకీయ�
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సాడు. 'అకBడ అవి ఎట్టా�  ఉ�ట్టాయో చం�దా@ � '  అని,  వాటికి కన్వబ్రడకు�డా ఒక మం�ల్లన్వ
న్వకిB కూరు¶నాiడు. 

అ�త్తలోనే అట్లుగా వచా¶డు ,  ఒక  వేటగాడు-  గిం�జ్జ్వలు,  బుటLలు,

వల్లలు  అనీi పట్లుL కొని వచా¶డు .  చెట్లుL  మీద వాల్లి ఉన్వi చిల్లకల్లిi
చం�సి చిరున్వవు� న్వవా�డు .  అకBడికి దగYరో�నే వల్ల పరచంట� మొదలు
పెట్టాL డు.  వె�టనే చెట్లుL మీది  చిల్లకల్లనీi  ఒకB  గొ�తుతో  పాడట�
మొదలు పెట్టాL యిం . "వేటగాడొసా� డు,  జాగ�త్త�!  దొరకదు@ ,  జాగ�త్త�!  వల్ల

విసురుతాడు,  జాగ�త్త�!  అట్లుపోకు!  గిం�జ్జ్వలు చంలు� తాడు,  జాగ�త్త�!  తిన్వకు!  అసూలు ఏమాత్త��
ఆశ్వపడకు!" అని.

అది విన్వగానే వేటగాడి ముంఖం� వాడి పోయిం�ది . "అయో6! చేతిక�దేం చిలుకలు చేజారిన్వయే6!
వీటికి నా గ్గురి�చి అ�తా తెల్లిసిపోయిం�ది !"  అనిపి�చి ఏడుపు వచి¶న్వ�త్త పనైం��ది .  నిరాశ్వగా
వాడు త్తన్వ వల్లని ఎత్తే�సి వేరే చోటికి పోబోయ్యాడు.

అప�టివరకూ పొదల్ల  చాట్లున్వ  కూరు¶న్వi
మం�చాయన్వకి వేటగాడి ముంఖం� చం�సి న్వవు�
వచి¶�ది. 'త్తను చేసిన్వ పని వల్ల� ఇనిi చిలుకల్లకు
మేలు జ్జ్వరిగిం�ది కదా !'  అని కొ�చె� గర��గా
కూడా అనిపి�చి�ది. 

మాట్లులో�చి బ్రయటికి వచి¶ ఆయన్వ వేటగా -
డితో అనాiడు: "ఇనిi సూ�వత్తNరాలుగా వీటి అజాÎనానిi ఆసూరాగా చేసుకొని బ్ర
తికా�;  ఇపు�డు
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వీటికి అసూలు సూ�గతి తెల్లిసిపోయిం�ది! ఇక ఇవి ఎవ�రికీ దొరకవు- అయింనా ఒక పని చెయిం6.

నీ దగYర ఉన్వi కాసిని గిం�జ్జ్వలు కూడా చంల్లె�యిం6 .  నాకు తెల్లిసి అవేవీ నీ వల్లలో పడవు ; నువు�
చంలే� గిం�జ్జ్వలు వ_ధానే అవుతాయిం !  అయింనా చి�త్తలేదు-  నువు� వేసే శేరు గిం�జ్జ్వల్లకు గాను
నేను నీకు నాలుగ్గు శేర� గిం�జ్జ్వలు ఇసా� నులే, ఈ ఒకBసారికీ. నేను ఊళ్ళో]నే ఉ�ట్టాను- త్తరా�త్త
నీకు వీలు కుదిరిన్వపు�డు ఎపు�డై�నా వచి¶, గిం�జ్జ్వలు పట్లుL కుపో!" అట్టా�  అని, ఆయన్వ న్వవు�-
కు�ట� ఇ�టిదారి పట్టాL డు.

వేటగాడు మంరి�త్త క_�గింపోయ్యాడు.  నిరాశ్వతో వల్లని ఎత్తే�యబోయింన్వ వాడలా�  ఆగిం , "సేరుకు
నాలుగ్గు సేరు�  గిం�జ్జ్వలు ఇసా� న్వ�ట్లునాiడు కదా, ఈ మం�చాయన్వ? గిం�జ్జ్వలు చంలే� పోతానులే!"

అని వల్లమీద అట్టా�  అట్టా�  కొనిi గిం�జ్జ్వలు చంలా� డు-

అ�త్తే-    మంరుక్షణం�   చిల్లకల్లనీi  గబ్రగబా
ఎగ్గురుకు�ట� వచి¶ వల్లమీద వాలాయిం!  ఆశ్వగా
గిం�జ్జ్వల్లిi  తిన్వబోయ్యాయిం !    అనీi  వల్లలో
చికుBకునాiయిం!  

కొది@ సేపు గ�దరగోళ్ళ� త్తరా�త్త అనీi వల్లలో�చే
పాడసాగాయిం :  "వేటగాడు వసా� డు జాగ�త్త� ...  వల్ల విసురతాడు.  జాగ�త్త�,..  అట్లుపోకు..."

అని!

వేటగాడు గిం�జ్జ్వలు ఇపి��చుకునే�దుకు  మం�చాయన్వ దగYరికి వెళ్లి],  ఏ� జ్జ్వరిగిం�ద్రో చెపా�డు.

చెపి� చిలుకల్లిi చం�పి�చాడు మం�చాయన్వకు. ఆయన్వ నిరాÕ�త్తపోయ్యాడు: "నేను ఇనిi జాగ�-
త్త�లు చెపా�నే; అవనీi వాటికి నోటికి వచా¶యిం కదా చంకBగా?!  అయింనా మంరి వేటగాడికి ఎలా
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చికాBయిం?! నోటికి రావట�, నిజ్జ్వ�గా తెలీట� రెం�డూ వేరా?" అని కళ్ళ]నీళ్ళు] పెట్లుL కునాiడు.

చాలాసారు�  మంన్వమం�  ఇట్టా�    చిలుకల్లలాగా  ప�వరి�సా� � .  మంన్వ�  నేరు¶కున్వi  సూ�గతుల్లని
ఎప�టికపు�డు  మంన్వ  జీవితాల్లకు  అన్వ�యిం�చుకోం� .   చిలుక పలుకుల్లలాగా నేరు¶కొని
మాటలో� వెలువరి�చేవి ఎ�త్త గొప� సూ�గతుల్లె�నా గానీ, రోజువారీ జీవిత్త�లో  మంన్వ  ప�వర�న్వకు
అ�టలేద�టే, ఇక వాటివల్ల� అ�తిమం�గా ఎలా�టి ప�యోజ్జ్వన్వమం� ఉ�డదు.

నేరు¶కున్వiదలా�  అపెÛ � చేసే మీక�దరికీ అభిన్వ�దన్వల్లతో, 

కొత్త�పల్లి� బ్ర_�ద� 

ఇది కొత్త�పల్లి�  107 వ పుసూ�క�!

గమంని�చారా? ఈ పుసూ�క�లో చాలా కథలు పిల్ల�లు వాpసి ప�పిన్వవే.  రెం�డు తెలుగ్గు రాష్ట్రాL Ý ల్లలోని పిల్ల�ల్ల� 
అనేకమం�ది కథలు రాసి ప�పారు. మంరి ఈ కథల్లకు బొమం�లు వేసిన్వవాళ్ళు] కూడా చాలా మం�ది పిల్ల�లే! ఈ బాల్ల 
చిత్త�కారుల్ల�దర� అన్వ�త్తపుర � రాధా సూ�Bలులో  ఏడు, ఎనిమిది, తొమి�ద్రో త్తరగతులు చందువుతునాiరు.  

అనుకు�టే మీర� బొమం�లు వేయగల్లరు, వేయిం�చంగల్లరు ; మీర� కథలు రాయగల్లరు, రాయిం�చంగల్లరు!

పిల్ల�ల్లను కల్లవట�, వాళ్ళ�తో తెలుగ్గులో కథలు  రాయిం�చంట�, బొమం�లు వేయిం�చంట�, వాళ్ళు]  ప�పిన్వ కథల్లిi,  
బొమం�ల్లిi  సూరిదిది@  మిగతా పిల్ల�ల్ల�దరికీ  న్వచే¶ట్లు�   పుసూ�కాలుగా త్తయ్యారు చేయట�, దానికోంసూ� ఓపెన్  సోరుN  
ఉపకరణాల్లను వాడట�, కథల్లిi అ�దర� ఉచిత్త�గా చందువుకునేట్లు�   ఇ�టరెంiట్ లో  పెటLట�తోపాట్లు,  కొనిi   
ప�తులు  అచు¶వేసి, ఇషL పడిన్వ వాళ్ళ�కు అ�ది�చంట�  మాకు   ఇషL�. ఇప�టి వరకూ వచి¶న్వ 107 పుసూ�కాల్లలో  44 

పుసూ�కాల్ల ప�తులు మాత్త�� మా దగYర ల్లభిసు� నాiయిం ప�సు� త్త�. మిగింల్లిన్వ వాటిని ఇ�టరెంiట్లో�  చందువుకోంవల్లసి�దేం.

ఈ  పనుల్లనీi  ఎ�దుకు? ఎ�దుక�టే, ఇవి అ�దరికీ  మేలు చేసా� యిం కాబ్రటిL. ఇట్టా�  అ�దరి మేల్ల� కోంరి చేసే 
పనులో�  మీ శ్వకి� కొద్దీ@ మీర� పాలు ప�చుకోం�డి. సాయ� చేయ�డి, బాగా చందవ�డి. బాగా గీయ�డి. బాగా 
రాయ�డి. న్వవ��డి. న్వవి��చం�డి.  ఆలోచి�చం�డి.  చంకBగా పాడ�డి.  మం�చి పౌరులుగా ఎదగ�డి.  

పిల్ల�ల్ల కథల్ల ప�ప�చానికి సా�గత్త�- పిల్ల�ల్లకూ, పెద@ల్లకూ అ�దరికీ!
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ఆహారపు అల్లవాట్లు�
రచంన్వ: మౌనిక, పద్రో త్తరగతి, కసూ��రా~గా�ధీ బాల్లికా విదా6ల్లయ�,ఝరాసూ�గ�, మెదక్ జింలా� , తెల్ల�గాణం
మారు� చేరు�లు : కొత్త�పల్లి�.

ఒక  చిలుక,  ఒక  కొ�గ మం�చి సేiహితులు.

ఒక రోజున్వ వాటికి రెం�డి�టికీ బాగా ఆకల్లి
వేసి�ది. 

"మంన్వ� చేపలు పట్లుL కుని తి�దా� " అన్వiది
కొ�గ.  కానీ చిలుకకు అది ఇషL� లేదు .

"మంన్వ� ప�డు�  కొరుకొBని తి�దా�!" అన్వiది

చిలుక.

"చేపల్లిi ఎ�దుకు తిన్వకూడదు ?!"  అ�ది
కొ�గ కోంప�గా. 

"అవి కూడా మంన్వలాగే మం�గజీవులు కదా "

అన్వiది చిలుక దయ చం�పుతున్వiట్లు� . 

రెం�డు పేజీల్ల కథ
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"అయింత్తే మంన్వకేమిటి ?  మంన్వ  ఆకల్లి తీరిత్తే
చాలు!" అన్వiది కొ�గ మొ�డిగా. 

"సూరే,  చేపలు ఉనైం�ê కాబ్రటిL ఇట్టా�  అ�ట్లు -
నాiవు,  మంరి చెరువు ఎ�డిపోత్తే ఏ�
చేసా� వు?!" అన్వiది చిలుక. 

"వేరే చెరువుకు వెళ్తా� ను!" అన్వiది కొ�గ. 

"మంరి అనిi చెరువుల్ల� ఎ�డిపోత్తే ఏ�
చేసా� వు?" అడిగిం�ది చిలుక. 

"అనిi చెరువుల్ల� ఎ�డిపోత్తే ఆకల్లితో
చంసా� ముం అ�దరమం�!" అన్వiది కొ�గ. 

"ఆ  విధ్య�గా ఆకల్లితో చంనిపోయే బ్రదులు

ప�డ�ను తిని జీవిసే� మేలు కదా !"  అన్వiది
చిలుక న్వవు�త్త�.

"బాగ్గు�ది,  ప�డు�  తి�దామం�ట్లునాiవు
గానీ,  మంరి చెట్లు�  ఎ�డిపోత్తే ఏ� చేసా� వు ?"

అడిగిం�ది కొ�గ.

"అదేం� ప�శ్వi ,  చెట్లు�  అనీi ఎ�దుకు ఎ�డి -
పోతాయిం అసూలు?" అన్వiది చిలుక.

"అనిi చెరువుల్ల� ఎ�డిపోయింన్వపు�డు ,

చెట్లు�  అనీi కూడా ఎ�డిపోతె� కదా ?!"

అడిగిం�ది కొ�గ.

ఈ  ఐడియ్యా త్తన్వకి త్తటLన్వ�దుకు త్తల్ల
పట్లుL కున్వi చిలుక- "మంరెంట్టా� ?" అ�ది.

"నీకు న్వచి¶�ది నువు� తిను, నాకు న్వచి¶�ది
నేను తి�ట్టాను .  ఒకరి తి�డిని మంరొకర�
గౌరవిదా@ �.  వీల్లె�త్తే ఇద@ర� కల్లిసి కూరొ¶ని
కబురు�  చెపు�కు�ట� తి�దా� .  లేద�టే
తినాiక కబురు�  చెపు�కు�దా�" అ�ది కొ�గ
న్వవు�త్త�.
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అతి తెల్లివి 
రచంన్వ: డి.రిషిత్ , 6 వ త్తరగతి, వికాసూ విదా6వన్వ�, పోర�కి, విజ్జ్వయవాడ.

ఓ  ధ్యన్వవ�తుడికి తెల్లివిత్తకుBవ  కొడుకు
ఒకడు ఉ�డేవాడు .  ధ్యన్వవ�తుడికి త్తన్వ
కొడుక�టే చాలా పే�మం ,  వాడి తెల్లివిత్తేటల్ల
మీద చాలా న్వమం�క�. త్తన్వ త్తరా�త్త  వా6పా-
రానిi బాగా పె�చుతాడని ఆశ్వ పడేవాడు.  

కొడుకు వా6పార�లోకి వచ్చీ¶ రాగానే "నేను
ప�ప�చానికి  అట్లు  వె�పున్వ  ఉన్వi ఫలానా

ద్దీ�ప�తో వా6పార� చేసా� ను "  అనాiడు.

"ఓడ ని�డా సూరుకులు తీసుకెళ్తా� ను; అకB-
డిను�డి వచే¶పు�డు విలువె�న్వ  వసు� వులు
తెచి¶ ఇకBడ అముం�తాను!" అనాiడు.

ధ్యన్వవ�తుడు సూ�తోష�గా ఒక ఓడను సిదv�
చేసాడు.  దానిi సూరుకుల్లతో ని�పాడు .  ఒక
వ�ద  కోంట� ర�పాయలు కూడా అ�దులో

 రెం�డు పేజీల్ల కథ
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ఉ�చాడు.  "ఆ ద్దీ�ప� మీద బ్ర�గార� ధ్యర
త్తకుBవ,  రాళ్ళ� ధ్యర ఎకుBవ బాబ్ర�!  కాబ్రటిL
నువు� తిరిగిం వచే¶టపు�డు ఓడ  ని�డా
మం�చి బ్ర�గారానిi తీసుకురా" అని చెపా�డు
కొడుకుతో. 

"నీకె�దుకు నానాi, అ�తా నా మీద వదిల్లె-
యిం6! ఏవి మం�చివో అవే తెసా� ను!" అనాiడు
కొడుకు, త్త�డి
 చెపే�ది ఏమీ విన్వకు�డానే.

అత్తను ఆ ద్దీ�పానికి చేరుకుని, త్తన్వ దగYరున్వi
సూరుకుల్లనీi  మం�చి లాభానికి అమే�సాడు .

ఇక  తిరిగిం వసా� డన్వగా ,  "ఇకBడ  ఏమేమి
మం�చి వసు� వులు ఉ�ట్టాయిం?"  అని వాకబు
చేసాడు. 

అకBడ  నిజ్జ్వ�గానే బ్ర�గార� ధ్యర  త్తకుBవ ;

రాళ్ళ� ధ్యర  ఎకుBవ .  "బ్ర�గారుదేంముంన్వiది,

రాళ్లైÛ�త్తే చాలా మం�చివి కదా !  "  అనాiరు
అకBడి జ్జ్వనాలు .  "అ�దుకనే రాళ్ళ� ఖంరీదు
ఎకుBవ చం�డు- అవే విలువె�న్వవి !" 

"విలువె�న్వవే తీసుకెళ్తా]ల్లి "  అనుకున్వi
కొడుకు,  ఓడని�డా రాళ్ళ�ను వేసుకొని
రాజా6నికి తిరిగిం వచా¶డు .  "అకBడ ఉన్వi-
వాటనిiటిలోకీ ఇవే విలువె�న్వవి .  ఇవే రేట్లు
ఎకుBవ"  అని గర��గా చెపు�కునాiడు
కూడా! 

ఇది విన్వi వా6పారి గ్గు�డై ఒకBసారిగా
ఆగింన్వట్రెÛ ��ది. 

  జాగ�ఫీ నాల్లెడిr!

టీచంర్ : మంన్వ ఊరికి ఇట్లువె�పున్వ దక్షిణం� . మంరి ఉత్త�ర� ఎట్లు ఉ�ట్లు�దిరా, చి�ట�?!

(చి�ట్లు ఒక వె�పు చం�పిసా� డు.) 

టీచంర్:  త్తపు� బాబ్ర�!  ఉత్త�ర� ఉ�డేది ఇట్లు!

చం�టి: కాదు టీచంర్,  మంన్వ� దక్షిణం ఇచే¶ గ్గుడి ఉ�డేది ఇట్లు;  మంన్వ ఉత్త�రాల్లనీi తెచి¶ పెటేL పోసాL ఫీసు ఉ�డేది 
అట్లు!
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భయపడిన్వ దయ్యా6లు
రచంన్వ : ఆకాష్  కుమార్ , 9 వ త్తరగతి, ఎ.పి.మోడల్  సూ�Bల్ , చెనేiకొత్త�పల్లి�, అన్వ�త్తపుర� జింలా� .

మారు� చేరు�లు: కొత్త�పల్లి�.

మారుతీపుర�లో ఉ�డే ఆకాష్ కి చాలా
గ్గు�డై ధై�ర6�. దేంనికీ భయపడే వాడు కాదు.

ఒకసారి వాడు ఏద్రో పని పడి భీమాపురానికి
బ్రయలుదేంరాడు. ఆ ఊరికి వెళ్ళే] దారిలో ఒక
చి�త్త చెట్లుL  ఉ�ది. 'ఆ చెట్లుL లో ఒక దెయ6�
ఉ�ది'  అని చెపు�కునేవాళ్ళు] .  "పగటి పూట

అది ఎవరినీ ఏమీ అన్వదు ;  కానీ రాతి
 పూట
మాత్త�� ఎవరెం�నా అట్లుగా వచి¶న్వట�యింత్తే
వాళ్ళ�ని రకరకాలుగా భయపెటిL పగల్లబ్రడి
న్వవు�తు�ది" అనుకునేవాళ్ళు] అ�తా. ఎవరో
ఆకాష్ కు కూడా చెపా�రు ఆ సూ�గతి: "చ్చీకటి
పడేలోపు చి�త్త చెట్లుL  దాటి పో" అని. 
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అయింత్తే వీడు ధై�ర6వ�తుడుకదా ,

భయపడలేదు.  చెట� కొమం�లు న్వరికే కతి�తో
పాట్లు కొనిi సామానుల్లను త్తన్వ  చేతి
సూ�చిలో పెట్లుL కొని ,  భీమాపురానికి
బ్రయలుదేంరాడు.  ఊరికి వెళ్లి] పని ముంగిం�చే
సూరికి సాయ�త్త��  అయిం�ది. 

"వెళ్ళొ]సా� ను ఇ�క" అని మారుతీపురానికి
బ్రయలు దేంరాడు వాడు .  ఆ ఊళ్ళో] వాళ్ళ]త్త�
"ఇపు�డు,  ఈ సూమంయ�లో వదు@ లేరా,  రేపు
పొpదు@ నేi వెళ్ళు@ వు .  దారిలో చి�త్తచెట్లుL  దగYర
అల్ల�రి దెయ6� ఉ�ది. దానితో  నీకె�దుకు?"

అన్వiది. కానీ మంన్వవాడు దానికి  భయపడ-

లేదు. "నేను వెళ్తా� ల్లిN�దేం" అని ప�త్త� పటిL ,
చ్చీకటి పడుతు�డగా త్తమం ఊరికి బ్రయలు
దేంరాడు. 

చి�త్తచెట్లుL ను చేరుకునే సూరికి చ్చీకటి
పడుతున్వiది.  దయ6� ఆకాష్  ని చం�డగానే
చెట్లుL  మీది ను�డి కి��దికి ద�కి�ది .

గబ్రగబా ఆకాష్ ముం�దుకు వచి¶ నిల్లబ్రడి ,

"హి హి హీ !"  అని న్వవి��ది.  చ్చీకటిలో  దాని
పళ్ళు] మిల్లమిలా మెరిసాయిం.

ఆకాష్ త్తన్వ సూ�చ్చీలో చెయిం6 పెటిL పటi�లో
కొనుకొBచి¶న్వ  మాస్క్B ఒకదానిi బ్రయటికి
తీసాడు. అది బ్ర
హ�రాక్షసుడి మాస్క్B. వాడు
ముంఖానికి దానిi పెట్లుL కొని ,  దయ6� క�టే
భయ�కర�గా న్వవా�డు!

దయ6 � ఒకక్షణం� బిత్త�రపోయిం�ది. అయింనా
త్తేరుకొని,  త్తన్వ  చేతి గోళ్ళు] ముం�దుకి
చాచి�ది.  వాడిగా,  వ�కరలు తిరిగిం వెనైంiల్లలో
మిల్లమిల్ల మెరిసాయవి.  

మంన్వవాడు గబుకుBన్వ సూ�చిలో చెయిం6 పెటిL ,
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త్తను కొనుకుBన్వi గ �వ్N బ్రయటికి తీసాడు .

అవి పా� సిLక్ గోర�తో ఇ�కా బాగా మెరిసాయిం .

వీడు వాటిని చేతుల్లకు త్తగింల్లి�చుకొని ,

మంరి�త్త  ధై�ర6�గా దయ6� వె�పుకు
న్వడిచాడు.  "ఓల్లమో�!  నిజ్జ్వ� రాక్షసుడు !"

అని అరుసూ�� దయ6 � వెన్వకిB తిరిగిం పరుగ్గు
పెటL సాగిం�ది .  వీడు త్తను తెచు¶కున్వi కతి�
పట్లుL కొని దాని వె�ట  పడి ,  చివరికి దాని
జుట్లుL  పట్లుL కొని వెన్వకిB లాగాడు!

ఆశ్వ¶ర6�,  దయ6 � జుట్లుL  పూరి�గా ఊడి
చేతులోకి వచి¶�ది!  "ఓల్లమో�!  నా జుట్లుL !

నా జుట్లుL  పీకుBనాiడు రాచం¶సుడు !"  అని
గటిLగా అరిచి�దది.  

"ఎహె!  రాచం¶సుడు లేడు ,  గీచం¶సుడు
లేడు"  అ�ట�  పొదలో��చి బ్రయటికొచి¶న్వ
మంరొక దయ6�, ఆకాష్ ని చం�డగానే కెవు�న్వ
కేక పెటిL�ది. 

ఒక చేతో� దయ6� జుట్లుL ను ,  మంరొక చేతో�
కతి�ని చేత్త  పట్లుL కున్వi ఆకాష్ వాటిని

ఊపుత్త�,  ఇ�కా బ్రల్ల�గా న్వవు�త్త�
"ఇపు�డు దొరికినైం� దయ్యా6లు !  మంనుషుల్లిi
తినీ తినీ నాకు విసుగ్గు పుటిL�ది .  ఇపు�డు
వీటిని తిని ప�డగ  చేసుకు�ట్టాను "  అని
అరిచాడు.

"అయో6!  చంమి�చు!  మే� మండుసుల్లమే !

మంమం�ల్లిi వదిల్లెయిం6 "  అ�ట� కాళ్ళ� మీద
పడా�యిం ఆ దయ్యా6లు రెం�డూ.

ఆకాష్ ఒకB క్షణం � బిత్త�ర పోయ్యాడు.

అయింత్తే వె�టనే త్తేరుకొని "మండుసుల్లె�త్తే
దయ్యా6ల్ల  వేసూ� వేసినారు ఎ�దుకురా ?!"
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అని అరిచాడు.

"మా మండుసులు ఇకBడ  నిదుల్లకోంసూ�
త్తవు�తునాiరు సోమీ ,  న్వడి రేతి�రి వరకూ
పని న్వడుసా� ది .  అ�దుకని ఇకBడికి వేరే
ఎవు�ర� రాకు�డా మే� ఇట్టాL  వేసూ� వేసి -
నా�" చెపి��ది ఒక దయ6�, ఏడుసూ��.

"నేను ఆ నిధుల్లకు కాపలాగా వచి¶న్వ కొత్త�
రాక్షసుడిని.  మంరా6దగా ఇకBడిను�డి
పోయ్యారా,  సూరే సూరి .  లేకపోత్తే రేపు రాతి

మిమం�ల్లిi అ�దరినీ కాలు¶కొని తి�ట్టాను "

అని వాటిని బెదిరి�చి, పొదలో�కి త్తరిమి, త్తన్వ
దారిన్వ తాను చంకాB పోయ్యాడు ఆకాష్.

త్తరా�తి రోజున్వ  "పోలీసుల్లను వె�టబెట్లుL -
కొని అకBడ�తా తిరుగ్గుదామా "  అనుకు-
నాiడు గానీ ,  "అ�త్త  అవసూర� ఉ�డదు "

అని ఆగింపోయ్యాడు వాడు .  అయింత్తే వాడి
మం�త్త�� పని చేసిన్వట్లు� �ది .  ఆరోజును�డి
అకBడ ఎవ�రికీ  ఇక దయ6� కనిపి�చంలేదు.

జ్జ్వనాలు ఆ దారిన్వ నిర¢య�గా తిరగసా -
గారు.

మాన్వవుడాత్త�కిషLమంగ్గు మం�చి బ్ర
యోజ్జ్వన్వ మాచంరి�చుచో
గాన్వక యలు�డొకBడది గాదని పల్లిBన్వ వాని పలుBకే
మాన్వగ జూడడాపని! సూమం�చిత్త భోజ్జ్వన్వ వేళ్ళ నీగ కా
ల్ల�నిన్వ వ�టక�బు దిన్వకు�డగ నేర�గ్గునోయిం, భాసూBరా? 

మంన్వ� మంన్వ ఆత్త�కు ఇషL� అయే6 ఏదె�నా మం�చి పనిని చేసే�దుకు న్వడు� బిగిం�చిన్వపు�డు,  దాని 
లోతు తెలుసుకోంలేక ఎవరెం�నా మం�రు �డు ఆ పనిని తీసి పారేసూ�� మాట్టా� డిత్తే కూడా మంన్వ� ఆ 
పనిని మానైంయ6కూడదు.  అదు¢త్తమె�న్వ భోజ్జ్వన్వ� చేసే�దుకు కూరు¶న్వiపు�డు ఒక ఈగ వచి¶ 
కాలు పెటిL�దని ఆ వ�టకానిi తిన్వకు�డా మానైంయ6ట� తెల్లివె�న్వ పని అవుతు�దా, భాసూBరా?
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బిరా6నీ కల్లలు 
సేకరణం, పున్వ:కథన్వ� : కె.హేమం�త్ , 9 వ త్తరగతి, ఎ.పి. మోడల్  సూ�Bల్ , సికే పల్లి�, అన్వ�త్తపుర� జింలా� .

అన్వగన్వగా ఒక ఊళ్ళో� రాజు ,  సోముం,  చం�ద
�
అనే ముంగ్గుYరు పేదవాళ్ళు] ఉ�డేవాళ్ళు]. 

ముంగ్గుYర� త్తలా ఒక దికుBకు వెళ్లి] ,  ఏ పని
దొరికిత్తే ఆ పని చేసేవాళ్ళు] . ఏ పనీ దొరకB-
పోత్తే అడుకుBనేవాళ్ళు].  

ఏ  రోజుకు సూరిపడ  ఆహారపు దినుసులు
ఆరోజు కొనుకుBని వ�ట  చేసుకునేవాళ్ళు] .

వ�ట  పూర�యే6సూరికి ముంగ్గుYరి కడుపుల్ల�
న్వకన్వకలాడుత్త� ఉ�డేవి .  చంకచంకా తినేసి ,

ఎవరి లోకాలో� వాళ్ళు] విహరి�చేవాళ్ళు]. 

ఒకసారి వాళ్ళ�కి బిరా6నీ తినాల్లనిపి�చి�ది .

"జీవిత్త�లో ఒకసారెం�నా బిరా6నీ కడుపు -
ని�డా తినాల్లిరా ,  ఎపు�డూ ఈ  చార�తో
ఏమౌతు�ది?" అనుకునాiరు.

 జాన్వపద కథ
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కానీ,  బిరా6నీ అ�టే కొ�చె� ఖంరు¶తో
కూడుకున్వi వ6వహార�. వాళ్ళ� దగYర డబు~లు
ఏనాడూ నిల్లవ ఉ�డవు-  వచి¶న్వ డబు~ల్లనీi
ఏపూటకాపూట ఖంర¶యే6వి. బిరా6నీ తినా-
ల్ల�టే అదన్వపు డబు~లు కావాల్లి... 

"ఇ�కెపు�డు, బిరా6నీ తినేది?" అని ఆరోజు
రాత్త��తా విచారపడిత్తే ,  వాళ్ళ�కి ఒక ఆలోచంన్వ
త్తటిL�ది:  "రోజూ తాముం తెచే¶ డబు~లో�
త్తలా ఒక ర�పాయీ అసూలు రాలేదనుకోం -
వాల్లి. ఆ ర�పాయింల్లని అ�తా ఒక చె�బులో
వేసి,  కూడబెట్టాL ల్లి.  చివరికి బిరా6నీ తినే

రోజున్వ ఈ అదన్వపు డబు~ల్లిi వాడుకోంవాల్లి! 

కొనిi రోజుల్లపాట్లు అట్టా�  కడుపులు కాలు¶-
కొని,  కూడబెట్లుL కున్వi డబు~ల్లతో సూ�త్తకు
వెళ్లి],  బిరా6నీకి కావల్లసిన్వ  బియ6� ,

కూరగాయలు,  మా�సూ�,  మంసాలాదిను-
సులు,  న్వ�నైం వగె�రాలు అనీi తెచు¶కునాiరు
ముంగ్గుYర�.  

ఆ  రోజు సాయ�త్త�� "బిరా6నీ!"  అనే
ఉతాNహ� కొద్దీ@ ముంగ్గుYర� రోజ్జ్వ�తా ఉపవా-
సూమే ఉనాiరు కూడా !  సాయ�త్త�� 'చ్చీకటి
పడుతో�ది'  అన్వగానే ముంగ్గుYర� కల్లిసి
ఇషL�గా బిరా6నీ వ�డట� మొదలు పెట్టాL రు.

అనిi దినుసుల్ల� ఉ�డట�తో ఘుమంఘు -
మంలాడే బిరా6నీ త్తయ్యారయిం�ది .  ఆ సూరికి
బాగా చ్చీకట్రె��ది కూడా. 

ఇక  ముంగ్గుYర� త్తటLలు ముం�దు పెట్లుL కొని
కూరు¶నాiరు.  చాలా మెల్ల�గా రాజు బిరా6నీ
మీది మం�త్త తీసి చం�సాడు . "సూ�పర్! బ్రలే
ఉ�ది వాసూన్వ!" అనాiడు. అయింత్తే అ�దులో
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ఉన్వi బిరా6నీ చాలా కొ�చెమే .  వీళ్ళ] ల్లెకB
త్తపి�, ముంగ్గుYరికి అవా�ల్లిNన్వ బిరా6నీ  ఒకBడికి
కూడా చాలీ చాల్లన్వ�త్త కొ�చె� అయిం6�ది.

"ఒరే,  ఇ�త్త  కొ�చె� బిరా6నీ అయిం�దేం -
మిరా?" అనాiడు రాజు.

"ఎ�తె�త్తేనేమి,  ముంగ్గుYర� ప�చుకుని
తి�దా�!" అనాiడు సోముం.

"నేనైం�త్తే మొత్త�� ఒకBడినే తిన్వగల్లను !"

అనాiడు చం�ద
�.

"మే� కూడా తిన్వగల్ల� !"  అనాiరు రాజు ,

సోముం ఒకBగొ�తుతో.

"చం�డ�డి,  ఇవాళ్ళ] మంన్వలో ఎవరమో
ఒకర� మాత్త�� మొత్త�� బిరా6నీ తినేదా@ � .

వచే¶ వార� మంళీ] చేసుకు�దా� ,  ఈసారి
ఎకుBవ  మొత్త��లో చేసుకొని ,  మిగింల్లిన్వ
ఇద@ర� తి�ట్టారు" అనాiడు సోముం.

"సూరే,  ఇనాiళ్ళ�ను�డి బిరా6నీ  గ్గురి�చి కల్ల
క�ట్లునాiను కాబ్రటిL ,  ద్దీనిi నేను తి�ట్టాను

ఇవాల్లిLకి"  అనాiడు రాజు .  "కాదులే,  నేను
నీక�టే గొప� కల్లలు క�ట్లునాiను .  నేను
తి�ట్టా"  అనాiడు సోముం .  అ�దర� ఒకరి
ముంఖాలు ఒకరు చం�సుకునాiరు. 

"చం�డ�డి,  ఇక  లాభ� లేదు .  బాగా
ఆల్లసూ6� కూడా అయిం6�ది .   మంన్వ �
ముంగ్గుYర� త్తలా ఒక  గా� సెడు మం�చినీళ్ళు]
తాpగిం, ఈ బిరా6నీ  గింనైంi చుట�Lనే పడుకు�-
దా�. అ�దర� రేపు ఉదయ� వరకూ మం�చి
మం�చి బిరా6నీ కల్లలు క�దా� .  ఎవరికి అతి
గొప� కల్ల వసు� �ద్రో ,  వాళ్ళ]దేం ఈ బిరా6నీ!"

తీరు� చెపా�డు చం�ద
�.

మిగింల్లిన్వ ఇద@రికీ పౌరుష� హెచి¶�ది .  "సూరే-

అలాగే కానీ "  అనాiరు.  ఇక  ముంగ్గుYర�
గబ్రగబా ముంసుగ్గు త్తనిi బిరా6నీ  గింనైంi
చుట�L పడుకునాiరు.

ఇ�కా తెల్ల�వారకనే రాజు మిగింల్లిన్వ  ఇద@రినీ
నిద
లేపాడు:  "నాకు ఎ�త్త  మం�చి కల్ల
వచి¶�ద్రో తెలుసా ?  నేను విమాన్వ� ఎకిB
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హె� దరాబాదుకు వెళ్తా]న్వట!  అకBడ ఒక పెద@
హోటలో� ముంఖం6మం�తి
గారితో కల్లిసి బిరా6-
నీతో పాట్లు రొట్రెLలు ,  కూరలు తినాiన్వట !"

అనాiడు.

సోముం గటిLగా న్వవి� "అయో6 అనాi!  నాకు
నీక�టే గొప� కల్ల  వచి¶�ది .  మా ఇ�టి
దేంవుడు న్వనుi నేరుగా సూ�రYలోక� పిలు¶కు-
పోయ్యాడు.  అకBడ  నేను,  ఆయన్వ  కల్లిసి
డిన్వiర్  చేసా� .  దేంవకన్వ6లు వడి ��చారు .

బిరా6నీ ,స్వీ�ట్N,  ఇ�కా ఏమేమి తినాiమో
ల్లెకBలేదు!" అనాiడు గొప�గా.

చం�ద
� ఇ�కా నోరు విప�లేదు .  విచార�గా
త్తల్ల వ�చుకొని కూరొ¶ని ఉనాiడు .  ఇద@ర�
వాడికేసి చం�సి ,"ఏరా,  అట్టా�  కూరు¶నాiవు?

నీకేమీ బిరా6నీ కల్ల రాలేదా?" అనాiరు.

"లేదురా!  ఇప�టి వరకూ మీకు నా కల్ల
గ్గురి�చి ఎలా చెపా�లా అని బాధ్య పడుతు -
నాiను.  ఇపు�డు చెప�చు¶ :  ఎలాగ� మీరు
కడుపుని�డా గొప� గొప� వ�టకాలు తిని

ఉనాiరు" అనాiడు.

"ఏమె��ది?"  అనాiరు మిగింల్లిన్వ  ఇద@ర�
ఆదురా@ గా.

"నిన్వi రాతి
 నా కల్లలోకి ఒక భయ�కరమె�న్వ
రాక్షసుడు ఒకడు వచా¶డురా !  'ఆకల్లి!

ఆకల్లి!'  అని అరిచాడు .  'ఏముం�ది,  పెట్లుL !'

అనాiడు!  'బిరా6నీ ఉ�ది తి�ట్టావా ?!'

అనాiను నేను.  వాడు నాకేసి అనుమాన్వ�గా
చం�సాడు.  'అడగాYనే తిన్వమం�ట్లునాiవు ,

అ�దులో ఏ� కల్లిపావు ?'  అనాiడు.  'ఏమీ
లేదు!'  అనాiను నేను .  వాడు దానిi వాసూన్వ
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చం�సి,  'తిను!'  అనాiడు.  నేను 'తిన్వను!'

అని మొ�డికేసాను. నేను 'తిన్వను' అన్వiకొద్దీ@
వాడికి కోంప� ఎకుBవె��ది .  "నువు� బిరా6నీ
తి�ట్టావా లేక నేను నినుi తినాలా ?"  అని
బెదిరి�చాడు.  దా�తో ఇక   భయ� వేసి ,

బిరా6నీ మొత్త�� తినేసాను !"  అనాiడు
చం�ద
�.

"అపు�డు మంమం�ల్లిi లేపి ఉ�టేనేమిరా ?!"

అనాiరు రాజు ,  సోముం-  వాడి మీద  జాల్లి

పడుతున్వiట్లు� .  

"మీలో ఒకరు అపు�డు ముంఖం6మం�తి
తోను ,

మంరొకరు దేంవుడితోన్వ� బిరా6నీ తి�ట్లు -
నాiరు. మిమం�ల్లిi ఎ�దుకు డిసూLర్~ చేయ్యాల్లి ,

అని, మిమం�ల్లిi లేపలేదు!" అనాiడు చం�ద
�.

అసూలు సూ�గతి అపు�డు వెల్లిగింన్వ మితు� ల్లి -
ద@ర� గబ్రగబా గింనైంi దగYరికి వెళ్లి] చం�సే�
ఏముం�ది?  గింనైంi మొత్త�� ఖాళీ !  ఒకB
మెతుకు బిరా6నీ కూడా లేదు!

రహసూ6 సూమాచార�!

స్వీనా : ఉత్త�ర� పె� చిరునామా రాయకు�డానే పోస్క్L  బాక్N లో వేశాంవే�?!

రాముం : ష్... ఎవరికీ తెల్లియకు�డా రహసూ6�గా ప�పుతున్వi ఉత్త�ర�రా అది!
 

అభిన్వవ ఏకల్లవు6లు!

టీచంర్  : ఏకల్లవు6డికి , మీకు త్తేడా ఏ�ట్టాp చి�ట�?'' 

చి�ట� : మేముం వేలుపోసి చందువుకు�ట్లునాi�'; ఏకల్లవు6డు వేలుకోంసి చందువుకునాiడు సార్!            
       

ఇ�ట్లో�నే బా6�కు!

బుక్  సెల్ల�ర్  ఒకాయన్వ సూరే� నిర�హిసు� నాiడు:

బుక్  సెల్ల�ర్  : మిమం�ల్లిi జీవిత్త�లో బాగా పె�కి తీసుకొచి¶న్వ బుక్  ఏది?

సూ�ర6� : మా ఆవిడ చెక్  బుక్ .

న్వవు�!
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పిల్ల�లు-పెద@లు
రచంన్వ: రేవతి, 9 వ త్తరగతి, త్తేజా విదా6ల్లయ, కోందాడ

అమంరవర�లో ఒకపు�డు గోపి అనే  పిల్ల� -
వాడు ఉ�డేవాడు .   వాళ్ళ] అమం� -నాన్వiలు
రెం�తులు.  ఒకపు�డు బాగానే బ్ర
తికినా ,  కాల్ల�
గడిచేకొద్దీ@ చితికిపోయిం ,  త్తమంకున్వi ఆసు� లు
అముం�కొని పటi� చేరుకునాiరు .  గోపిని
త్తమంకు ఉన్వi�త్తలో బాగా చందివి�చారు. 

గోపికి త్తమం ఇ�టి పరిసిIతులు అనీi తెలుసు.

త్తన్వను చందివి�చంట� కోంసూ� అమం� -నాన్వi
పడిన్వ  శ్వ�మం,  ఎదురొBన్వi కష్ట్రాL లు అనీi
తెలుసు. "వాళ్ళ]ను మం�చిగా చం�సుకోంవాల్లి"

అని అనుకునేవాడు కూడా.  

కాల్లక�మం�లో గోపికి పటi�లోనే ఓ  చిన్వi
ఉద్రో6గ� దొరికి�ది. ఇపు�డు అత్తని జీత్త�-
తోటే ఇలు�  న్వడుసు� న్వiది. 
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కొనిi రోజుల్లకు అత్తనికి పెళ్లి] అయిం�ది .

భార6 రాధ్యది త్తమంలాగే పట్టాiనికి వల్లసూ
వచి¶న్వ మంధ్య6 త్తరగతి కుట్లు�బ్ర� .  త్తరా�త్త
మెల్ల�గా కష్ట్రాL లు మొదల్లయ్యా6యిం .  గోపి
సూ�పాది�చే కాసిని డబు~ల్లతో ఇలు�
గడవడ�  కషL� అవ�సాగిం�ది. 

అ�త్తలోనే వాళ్ళ]కు ఒక కొడుకు పుట్టాL డు .

ఖంరు¶లు మంరి�త్త  పెరిగాయిం .  గోపి-రాధ్య
ఇద@ర� 'ఇలు�  గడిచేది ఎలాగ ,  డబు~లు
సూ�పాది�చేది ఎలాగ ?'  అని ఆలోచంన్వలో
పడా�రు.

రాధ్య అన్వiది- "నేను పెద@గా చందువు కోంలేదు ;

కాబ్రటిL నాకు సూ�పాది�చే అవకాశ్వ� కూడా
లేదు.  పె�గా పిల్ల�వాడునాiడు .  అ�దుకని
నువే� వేరే ఏదె�నా పార్L ట్రె�� ఉద్రో6గ�
చం�సుకోం.  అదన్వపు డబు~ లేకపోత్తే ఇలు�
గడవదు" అని. 

"సూరే-  అట్టా� గే చేసా� ను..  కానీ మా అమా� -
నాన్వiల్ల బ్రరువు కొది@గా నీ మీద పడుతు� -

దేంమో-  వాళ్ళు�  పెద@వాళ్ళ�యింపోయ్యారు ,  కళ్ళు]
కన్వబ్రడవు,  చెవులు విన్వబ్రడవు !"  అనాiడు
గోపి. 

రాధ్యకి ఆ అదన్వపు పని ఇషL� కాలేదు .  కానీ
చేసేదేంమీ లేదు. అ�దుకని మౌన్వ�గా ఉన్వiది.

మంళీ] గోపినే "నేను వేరే పార్L ట్రె�� ఉద్రో6గా-
ల్లకు కూడా ప�యత్తi� చేసా� ను రాధా .

ఏమం�టే పార్L ట్రె�� పనుల్లకు జీత్త� మంట్లుకు
చాలా త్తకుBవ  ఇసా� రు .  మంన్వ� ఏమీ
చెయ6లే�"  అనాiడు గోపి .   అలా ఇద@ర�
మౌన్వ�గా కూరు¶నాiరు.
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మంరుసూటిరోజు ఉదయ� గోపి 'ఏ� చేయ్యాల్లి'

అని ఆలోచిసూ�� ఆఫీసూ� పోతు�టే ,  దారిలో
'వ_దాv శ్వ�మం�' ఒకటి కనిపి�చి�ది. అది రోజూ
అకBడ  ఉ�డేదేం,  కానీ ఇపు�డు  దానిi
చం�డగానే త్తన్వ  "సూమంసూ6ల్లకు అనిiటికీ ఇది
పరిష్ట్రాBర�" అనిపి�చి�ది అత్తనికి. 

"అమం� నాన్వiల్లను వ_దా@ శ్వ�మం�లో వేయ్యాల్లి -

'డబు~లు ఖంరు¶' అని చం�సుకోంకూడదు". 

ఆ రోజు రాతి
 గోపి రాధ్య ఇద@ర� చంరి¶�చు-
కొని, సూరేన్వనుకునాiరు.  

మంరుసూటి రోజు వాళ్ళ] అమం� నాన్వiల్లను

గ్గుడికి తీసుకొని వెళ్తా� న్వని చెపి� ,  వ_దాv శ్వ�-
మానికి తీసుకొని వెళ్తా]డు గోపి .  అయింనా
పాప� వాళ్ళ�కు కొడుకు ఉదేం@శ్వ� అరI�
కాలేదు.  కళ్ళు] తెరిచే సూరికి గోపి వాళ్లి]ద@రినీ
అ�దులో చేరి��చి వెళ్లి�పోయ్యాడు. 

కొడుకు మంళీ] వసా� డు-త్తమంని తీసుకెళ్తా� డు"

అనే ఆలోచంన్వలో వాళ్ళ� అమం�-నాన్వiలు అకBడే
ఉ�డిపోయ్యారు. కొది@ కాలానికి వాళ్ళ] కళ్ళ]-
యింత్తే తెరచుకునాiయిం కానీ ,  కొడుకు
మంట్లుకు క�టపడలేదు.    

కష్ట్రాL లు ఎల్ల�కాల్లమం� ఉ�డవు కదా ,  గోపి
కుట్లు�బ్ర  కల్లత్తలు సూదు@ మంణిగాయిం .

కొడుకు రాజు చం�సూ�� ఉ�డగానే పెద@వాడు
అయ్యా6డు.  వాడి చందువు పూర�యిం�ది .

అమెరికాలో ఉద్రో6గ� కూడా వచి¶�ది .

వాడు అమెరికా వెళ్లి] మం�చిగా డబు~లు
సూ�పాది�చాడు. 

"మీరు కూడా అకBడి ఆసు� లు అవీ వదిలేసి,

ఇట్లు వచే¶య�డి "  అ�ట� ఉ�డేవాడు
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కాసా� ,  త్తన్వకి పెళ్ళ�యే6 సూరికి రాగ� మారే¶ -
సాడు:  "నేను ఇకBడ సొ�త్తగా ఓ క�పెనీ 
పెట్టాL ల్లి నానాi !  నీకు తెలుసుగా ,  క�పెనీ
అ�టే ఊరికే రాదు. అకBడ ఇ�డియ్యా ఉన్వi
మంన్వ  ఆసు� లు అవీ అమి� ,  ఆ  డబు~లు
అమెరికాకి ప�పి�చం�డి" అనాiడు. 

"అట్టా�  ఎట్టా�  కుదురుతు�దిరా ?  ఆసు� లు
అనీi  అమే�సే�,  మంరి�క  మీ అమం� -నేను
ఎకBడ ఉ�డాల్లి?" అనాiడు గోపి ఆ�ద్రోళ్ళన్వ

చె�దుత్త�.  

"ఏముం�ది, మీ అమం� నాన్వiల్లను చేరి��చా-
వుగా నానాi !  అదేం వ_దాv శ్వ�మానికి మీరు
కూడా వెళ్ళ�చు¶ .  నేను వాళ్ళ�తో అల్లె
డీ
మాట్టా� డేసాను.  మిమం�ల్లిi కూడా చేరు¶ -
కు�ట్టామంనాiరు!" అనాiడు రాజు. 

గోపి-రాధ్యల్లకు  నోట మాట రాలేదు! వాళ్ళ�కు
ఆ  రోజున్వ  అరIమంయిం�ది:  "చేసిన్వ  త్తపే�
వె�ట్టాడి వేధింసు� �ది".

దాత్త!

రవి :   మంమీ�  బ్రయట ఒకాయన్వ ఎ�డలో నిలు¶ని అరుసు� �టే పది ర�పాయలు ఇచా¶ను… ..

అమం� : మం�చిపని చేశాంవురా!  ఇ�త్తకీ ఏమంని అరిచాడు అత్తను?!

రవి : ఐస్క్ కీ��.. ఐస్క్ కీ��. ఐస్క్ కీ��..అని. 

న్వల్ల� టికెBట్లుL !

ఇన్ సె�క Lర్  : బా� క్ లో టికెట్లు�  అమే�వాడిని పట్లుL కు రమం��టే ఒకBడివే వచా¶వే?

కానిసేLబుల్  : అకBడ టికెట్లు�  ఏవీ బా� క్ లో లేవు  పసుపు… , గ్గులాబీ ర�గ్గులో� ఉనాiయిం సార్ .

సిగాY-ఎగాY? 

సార్ : ఎపు�డూ ఏద్రో ఒక త్తపు�చేసి కా� సులో నిల్లబ్రడి ఉ�ట్టావు, సిగYనిపి�చందా, రాజూ?!

రాజు: లేదు సార్! అసూల్లె�త్తే కా� సు మొతా� నికీ మంనిమిద@రమే నిల్లబ్రడి ఉ�ట్టామంని గర��గా ఉ�ట్లు�ది!

న్వవు�!
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చి�ట�-కుకB
రచంన్వ: పలా�  నిఖిల్ల, 9 వ త్తరగతి, త్తేజ్జ్వ విదా6ల్లయ, కొమంరబ్ర�డ.

హుసాiబాదులో చి�ట్లు అనే పిల్ల�వాడు
ఉ�డేవాడు.  వాడికి మంనుషుల్ల  క�టే
జ్జ్వ�తువుల్ల�టేనే చాలా ఇషL�. 

ఒకరోజున్వ  వాడు బ్రడిను�డి ఇ�టికి
వసు� �టే చిన్వi కుకB పిల్ల� ఒకటి కనిపి�చి�ది.

అది 'కుయ్-కుయ్'  మంనుకు�ట� ఆ
వీధింలో అ�దరి ఇళ్ళ]లోకీ వెళ్ళో��ది ; ఎవరి�టికి

వెళ్లి]నా,  కొది@ సేపటికి వాళ్ళు] దానిని
చం�డట�,  బ్రయటికి త్తరమంట�! 

'వాళ్ళ] అమం� ఏమె�నా దగYరో� ఉ�దా ?!'  అని
శ్వ�దvగా ఒక  అరIగ�ట సేపు అకBడే నిల్లబ్రడి
చం�సాడు చి�ట� .  పెద@ కుకBలు ఏవీ ఆ
దరిదాపులో� లేవు. 

దా�తో వాడికి ధై�ర6� వచి¶, దాని దగYరికి వెళ్లి�

  సాహసూ�
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దానిi ఎతు� కునాiడు.

అది 'కుయ్ కుయ్;  మంన్వట� ఆపి,  నాలుక
బ్రయట పెటిL వాడిని నాకే�దుకు ప�యతిi�-
చి�ది.  చి�ట్లు దాని వీపును కొది@ సేపు
నిమిరి,  వదిలేదా@ మంనుకునాiడు,  కానీ
చేతులు రాలేదు .  చివరికి దానిi ఎతు� కొని
ఇ�టికి తీసుకెళ్తా]డు వాడు.

చి�ట� వాళ్ళ�మం� కుకB పిల్ల�ని చం�డగానే
కెవు�మంని అరిచి, చి�ట�ని ఇషL� వచి¶న్వట్లు�
తిటిL, "బ్రటLలు మారు¶కొని చేతులు సూబు~తో 
కడుకోంB పోరా!"  అని అరిచి�ది .  "అది ఈ

ఇ�ట్లో�కి రావట్టానికి లేదు .  ఇనిi పనులునైం�ê;

ఇ�కా దానికి కూడా వ�డి వారా¶ల్ల�టే
నావల్ల� కాదు!" అన్వiది.

ఇ�కొ�త్త  సేపటికి వచి¶న్వ  చి�ట� వాళ్ళ]
నాన్వi కుకBపిల్ల�ని చం�డగానే పుల్లిని చం�సి -
న్వట్లు�  భయపడా�డు :  "ఇదిగో అబా~యీ !

నువు� ద్దీనిi ఎకBడికి ప�పుతావో  ప�పి�చు ,

ఇది మాత్త� � ఇకBడ మా పరుపుల్లెకిB తిరిగే
వీలు లేదు అ�త్తే!" అని తిట్లు�  ల్ల�కి�చుకు-
నాiరు.  

"ఇపు�డు ఏ� చేయ్యాల్లి ద్దీనిi ?!"  అనుకుని,

ఆ  కుకBని ఎతు� కుని ఇ�టి బ్రయటికి
వచా¶డు చి�ట� .  దానిi ప�పన్వ� లేడు ;

ఉ�చుకోంన్వ� లేడు !   చివరికి వాళ్ళ] ఇ�టి
సూరిహదు@  గోడకు ఆని�చి దాని కోంసూ � ఒక
చిన్వi ఇలు�  కట్టాL డు .  వాళ్ళ� అమా� నానాiఏ-
మె�నా అ�ట్టారేమో అని చం�సాడు కానీ
వాళ్ళు] ఏమీ అన్వలేదు.

మొదట్లో� అమం� త్తన్వకోంసూ� పోసే పాల్లలో�చే
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కొనిi దానికి పోసాడు వాడు .  అది చం�సి
ఇ�ట్లో� వాళ్ళు] విసుకుBని ,   కొనిi పాలు
తామే ఇవ�ట� మొదలు పెట్టాL రు. 

అట్టా�  కొనిi రోజులు గడిచాక ,  అది ఇ�ట్లో�
వాళ్ళు] వదిలేసిన్వ కూరల్లిi, అన్వi� మెతుకుల్లిi
కూడా తిన్వసాగిం�ది .  ఇపు�డిపు�డే చి�ట�
వాళ్ళ� అమం� కూడా దానికి కొ�చె� కొ�చె�
అన్వi� పెడుతో�ది .  దాని మెడలో ఒక
గొలుసు వేసి,  రోజూ దానిi బ్రయట తి
పు�-
కొచే¶వాడు చి�ట� .  ఇ�ట్లో�కి రాగానే
మంట్లుకు గొలుసు విపే�సేవాడు.

చి�ట� బ్రడికి పోతు�టే కుకBపిల్ల� 'కుయ్
కుయ్' మం�ట�  వాడి వె�ట పడేది.  వాడితో
పాట్లు కొ�చె� ద�ర� వెళ్లి� ,  వాడు గదిమిత్తే
వెన్వకిB వచే¶సేది. 

త్తన్వ  కుకBపిల్ల�ని బ్రడిలో పిల్ల�ల్లకు అ�దరికీ
చం�పి�చాల్లని చి�ట�కి బాగా కోంరికగా
ఉ�డేది,  కానీ అమం� -నాన్వi దానిi బ్రడికి
తీసుకెళ్ళ]నిచే¶వాళ్ళు] కారు .  "మీ టీచంరు�

ఊరుకోంరు.  అయింనా అసూలు నీకు ఒకBడి -
కేనా కుకBపిల్ల� ఉన్వiది ?  వాళ్లై�వ�ర� త్తమం
కుకBల్లిi బ్రడికి పట్లుL కొని రారెం�దుకు ?"

అనేవాళ్ళు]. 

ఒక  రోజు సాయ�త్త�� అయిం�ది -  చి�ట�
ఇ�కా బ్రడిను�డి రాలేదు.  

చి�ట� వాళ్ళ� అమం� ఆ�ద్రోళ్ళన్వగా మాటి
మాటికి గేట్లు దగYరికి వచి¶ చం�సి వెళ్ళు� న్వiది .

గేట్లు గడియ వేసి లేదు . కొ�చె�సేపు దాని-
వె�పే చం�సాక ,  కుకB చంకచంకా లేచి ,  త్తలుపు
సూ�దు చేసుకొని బ్రయటికి పరుగ్గు పెటిL�ది.
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చి�ట� వాళ్ళ� బ్రడి ఎకBడు�ద్రో దానికి
తెలుసు.  చి�ట� వాసూన్వ  పట్లుL కొని రోడ�
వె�బ్రడి పరుగెతు� కు�ట� పోయిం�దది .

అకBడ  ఒక  చోట  తుప�లో� కన్వబ్రడి�ది ,

చి�ట� పుసూ�కాల్ల బా6గ్గు! 

కుకBపిల్ల� పోయిం ,  ఆ బా6గ్గు వాసూన్వ చం�సి ,

'అది చి�ట�దేం '  అని కనుకుBన్వiది .  ఆ
త్తరా�త్త  వాసూన్వ  చం�సుకు�ట� తుప�ల్ల
వె�బ్రడి ఉన్వi కాల్లి బాటలో  ముం�దుకు
పోయిం,  ఎకBడో ఓ  కాల్లవ  చివరన్వ  ఉన్వi
పాడుబ్రడ � భవన్వ� చేరుకున్వiది.

చి�ట� అ�దులోనే ఉనాiడని దానికి
తెలుసు.  అది గబ్రగబా ఆ  భవ�తిలోకి
పోబోయిం�ది. అయింత్తే అకBడ ఎవరో ఇద@రు
మీసాల్ల వాళ్ళు]నాiరు. వాళ్ళు] ఈ కుకBపిల్ల�ని
అదిల్లి�చి, కట్రెL పట్లుL కొని త్తరిమారు! 

కుకBపిల్ల� చాలా తెల్లివె�న్వది .  అది ఇ�క
లోపల్లికి ద�రే ప�యత్తi� చెయ6లేదు .

వెన్వకిB తిరిగిం గబ్రగబా చి�ట� వాళ్ళ] ఇ�టికి

పరుగ్గు పెటిL�ది.  

బ్రడిను�డి వసు� �టే ఈ ఇద@రు దొ�గల్ల�
చి�ట�ని కిడాiప్ చేసారన్వమాట !  కుకBపిల్ల�
ఇలు�  చేరుకునేలోగా కిడాiపరు�  చి�ట� వాళ్ళ]
అమం� నాన్వiల్లకు ఫోన్ చేసారు. "మే� చెపి�న్వ
సొముం� ఇవ�కపోత్తే ఇ�క  చి�ట�ని మీ
ఇ�టికి ప�పి�చం�" అని!

అ�త్తలో కుకBపిల్ల� పరుగెతు� కు�ట� వచి¶
చి�ట� వాళ్ళ] నాన్వi అ�గీ పట్లుL కొని లాగ -

సాగిం�ది. ముం�దు ఆయన్వ "ఛీ ఛీ! వదులు!"

అని అరిచాడు గానీ, కుకBపిల్ల� వదల్లకపోయే
సూరికి ఆలోచంన్వ  వచి¶�ది -  'ఇది ఎకBడికోం
రమం��ట్లో�ది' అని. 

వె�టనే ఆయన్వ  ఇరుగ్గు పొరుగ్గు వాళ్ళ�ని
వె�టబెట్లుL కొని కుకB పిల్ల� వె�ట  వెళ్తా� డు .

అకBడ తుప�లో� చి�ట� బా6గ్గు చం�డగానే ,

వాళ్ళ��తా పోలీసుల్లకు ఫోన్  చేశాంరు. 

వాళ్ళు] చెపి�న్వ  గ్గురు� ల్లిi పట్లుL కొని అకBడికి
చేరుకున్వi పోలీసులు, భవనానిi చుట్లుL ముం-
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టిL,  దొ�గల్లిద@రినీ తెల్లివిగా బ్ర�ధిం�చారు .

చి�ట�ని విడిపి�చి ,  వాళ్ళ] అమం�నాన్వiల్లకు
అప�జెపా�రు.

ఆ దొ�గల్లిద@ర� అ�త్తరాpషLÝ దొ�గల్ల ముంఠా
వారట!  ఇప�టికే ఎ�తో మం�ది పిల్ల�ల్లిi
కిడాiప్ చేసారట వాళ్ళు] .  కుకBపిల్ల� తెల్లివి-
త్తేటల్ల మం�లాన్వ ఇపు�డు వాళ్ళ] నాటకానికి

తెరపడి�ది.  

కుకBపిల్ల�ని పోలీసుల్లతో సూహా ఊళ్ళో]వాళ్ళ��తా
చాలా మెచు¶కునాiరు. చి�ట� వాళ్ళ� అమం�-
నాన్వiలు కూడా అప�టి ను�డి కుకBని
రెం�డో కొడుకులాగా చం�సుకోంసాగారు. 

ఇపు�డు కుకB కూడా రోజూ చి�ట�తో
పాట్లు బ్రడికి వెళ్ళు� న్వiది!

త్తన్వవారు లేని చోటను
చంన్వవి�చుక లేని చోట, జ్జ్వగడముం చోటన్
అనుమాన్వమె�న్వ చోటను 
మంనుజున్వకు నిలువదగదు మంహిలో సుమంతీ!

కుల్లకా�త్తతోడనైంపు�డు 
కల్లహి�పకు వటిLత్తపు� ఘటియిం�పకుమీ
కల్లక�ఠి క�ట కనీi
రొల్లికిన్వ సిరి యిం�టను�డనొంల్ల�దు సుమంతీ

ఓడల్ల బ్ర�డు� ను వచు¶ను
ఓడలునా బ్ర�డ�మీద నొంపు�గ వచు¶న్
ఓడలు బ్ర�డు� ను వల్లెనే
వాడ�బ్రడు గల్లిమి లేమి వసుధ్యను సుమంతీ!

త్తన్వవార�ట� ఎవర� లేని చోట, త్తన్వకు 
చంనువు లేని చోట, పోట్టా� టలు అయే6 చోట, 

అనుమాన్వ�గా అనిపి�చే చోట మంన్వ� ఉ�డీ 
ప�యోజ్జ్వన్వ� లేదు.

భార6తో ఎపు�డూ పోట్టా� డకు. ద్రోష్ట్రాలు ఎ�చి 
చం�పి ఏడిపి�చంకు.  ఇ�ట్టావిడ క�ట్లో��చి ఏ 
ఇ�ట్లో� అయింత్తే నీరు ఒలుకుతు�ద్రో, ఆ ఇ�ట్లో� 
సూ�పద నిల్లవదు.

బ్ర�డు�  ఓడల్లనైంకిB వసా� యిం; ఓడలు కూడా ఆ 
బ్ర�డ� మీద ఎకిB వసు� �ట్టాయిం.  ఓడలు, బ్ర�డ� 
మాదిరే ఒకదానినొంకటి ఎకిB వసా� యిం కల్లిమి-

లేముంలు.  ఇది అసామాన్వ6� ఏమీ కాదు!
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డాల్లిEన్ కథ
రచంన్వ: హరHవరvన్ , 8 వ త్తరగతి, త్తేజావిదా6ల్లయ, కోందాడ, న్వల్గొం Y�డ జింలా� , తెల్ల�గాణం.

గోవాలో ఉ�డే శ్రీరvన్ కు చాలా బ్రల్ల� ,  ధై�ర6
సాహసాలు ఉ�డేవి .  వాడికి బాడీబిల్లి ��గ్
అనాi,  వా6య్యామం�,  సూముంద
�లో ఈత్త ,

సూరిE�గ్ మొదల్లె�న్వ ఆటలు ,  సాహసూకీ�డల్లనాi
చాలా ఇషL�.

ఒకసారి వాడు ,  వాడి మితు� లు అ�తా
త్తరగతి గదిలోనే సూమావేశ్వ� పెటిL ,  "ఈ

సూ�వత్తNర� విహారయ్యాత్త�కు అ�డమాన్
నికోంబార్ ద్దీవుల్లకు వెళ్ళే� బాగ్గు�ట్లు�ది "

అనుకునాiరు.  వాళ్ళు] ఎ�త్త  స్వీరియస్క్ గా
చంరి¶�చుకునాiర�టే,  త్తరగతిలోకి శ్వివ సార్ 
వచి¶న్వ విషయ్యానేi వాళ్ళు] గ్గురి��చంలేదు. 

అయింత్తే సార్ చెపా�రు -  "గోవా ను�డి
అరేబియ్యా మంహా సూముంద
�లో ప�య్యాణి�చి ,

 సాహసూ� 
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కనా6కుమారి దగYర  బ్ర�గాళ్తాఖాత్త�లోకి
పోవాల్లి.  చెనైం�êలో షిప్ మారాల్లి .  పోర్L బె� -
యింర్ కు ప�య్యాణంమే వార� -పది రోజులు
పడుతు�ది.  వెన్వకిB వచే¶�దుకు మంరో పది
రోజులు!  అ�టే టిÃపు�కు కనీసూ�గా ఇరవె� -

ఇరవె� ఐదు రోజుల్ల సూమంయ� పడుతు�ద-
న్వమాట! అ�దుకని ఇది మంన్వ బ్రడి విహార-
య్యాత్త�కు సూరిపోదు" అని.

పిల్ల�ల్ల�తా పాpధేయపడ � మీదట, శ్వివసార్
అనాiరు-  కావాల్ల�టే మంన్వ� కొ�త్తమం�దిమి
ఎ�డాకాల్ల� సెల్లవలో� ఆవిధ్య�గా పా� న్

చేయచు¶.  పడవ  ప�య్యాణంపు ఖంరే¶ ఒకోంB 
పిల్ల�వాడికీ పది వేల్ల  ర�పాయల్లవరకూ
కావచు¶.  రిసుB కూడా చాలా ఉ�ట్లు�ది .

మంరి మీ పేరెం�ట్N ఏమం�ట్టారో ,  అడిగిం
చం�డ�డి.  టిÃపు�కు వచే¶వాళ్ళ�కు ఈత్త
త్తప�ని సూరిగా వచి¶ఉ�డాల్లి.." అని.

సెల్లవలు మొదల్లవ�గానే అ�తా అ�డమాన్ -
నికోంబార్  ద్దీవుల్లకు షిప్ లో బ్రయలు దేంరారు. 

రెం�డు రోజులు ప�య్యాణం� చంకBగా సాగిం�ది .

మం�డో రోజున్వ అనుకోంకు�డా షిప్  సూముంద

మంధ్య6�లో నిల్లబ్రడిపోయిం�ది!

"షిప్  రిపేరుకు వచి¶�ది . ద్దీనిని బాగ్గుచేసే-
వాళ్ళు] ఇపు�డు రష్ట్రా6 ను�డి రావాల్లిN
ఉ�ట్లు�ది!" అనాiడు షిప్  కెపెLన్.  అ�దర�
"ఓ..!"  అని మం�ల్లిగారు -  "అ�టే మంన్వ�
ఇకBడే  నాలుగె�దు  రోజులు  ఇరుకుB
పోయ్యా� అన్వమాట!" అ�ట�. 

అయింత్తే మంన్వ  శ్రీ వర vన్  మాత్త�� నీళ్ళ]ను
చం�సుకు�ట� కురు¶నాiడు .  అ�త్తలోకే
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అత్తని ముం�దు నీళ్ళ]లో�చి డాల్లి�న్   ఒకటి
త్తల్ల  బ్రయటికి పెటిL  చం�సి ,   మంళీ]
బుడు�గ్గున్వ  ముంనిగిం,  కొది@ ద�ర�లో
ద�ర�గా త్తేల్లి�ది.  

దానిi చం�డగానే శ్రీవరvన్  త్తన్వ ప�కBనే దగYర
ఉన్వi బ్రకెట్ లోని చేపను ఒక  దానిi తీసి
సూముంద
�లోకి విసిరేసాడు .  ఆ  చేప
సూముంద
�లో పడేలోగా డాల్లిEన్  చంట్లుకుBన్వ
పె�కి ఎగింరి ఆ చేపను అ�దుకు�ది! 

అట్టా�  రోజూ ఈ   డాల్లిEన్  షిప్ దగYరికి
రావట�,  వీడు చేపలు విసిరిత్తే అది పె�కి
ఎగింరి,  పలీL కొటిL అ�దుకోంవట� ,  అట్లుపె�న్వ
నీళ్ళ]మీద  త్తేలుత్త� సూముంద
పు నీళ్ళ�నే
ఫౌం�ట్రెన్ లాగా విరజింమం�ట� ,  వీడు ఈల్ల
వేసిన్వపు�డు త్తన్వ� ఈల్ల  వేసు� న్వiట్లు�
అరవట�, ఇట్టా�  జ్జ్వరుగ్గుత్త� పోయిం�ది.

నాలుగో రోజుకి పడవ రిపేరయిం ,  చెనైం�ê వె�పు
ప�య్యాణం� మొదలు పెటిL�ది .  అ�దర�
సూ�తోషపడా�రు కానీ ,  శ్రీ వర vన్ కి మాత్త��

డాల్లిEన్ ని వదిలేసి వెళ్ళు� న్వi�దుకు విచారమే
వేసి�ది.  కానీ ఆశ్వ¶ర6�!  డాల్లిEన్ ఇపు�డు
షిప్ వెన్వకనే రావట� మొదలు పెటిL�ది ! షిప్
ఎకBడ ఆగింనా అది పె�కి వచి¶ ,  శ్రీ వర vన్ ని
పిలుసు� న్వiట్లు�  ఈల్ల వేసు� న్వiది!

చెనైం�ê దాటి బ్ర�గాళ్తాఖాత్త�లో ప�య్యాణం�
మొదల్లయ్యా6క,  వాతావరణం�లో సూ�షLమె�న్వ
మారు� తెల్లియ  వచి¶�ది .  'రెం�డు
సూముందాpల్ల  నీళ్ళ�],  వాటి తీర� వేరు !';

'రెం�డి�టిలోన్వ� పెరిగే జీవజాలాలు వేరు !':

"మంరి ఈ నీళ్ళ]లో మంన్వ డాల్లిEన్  బ్ర
తుకగ -
లుYతు�దా?"  అని అడిగాడు శ్రీవరvన్ .

శ్వివసార్ చెపా�డు:

డాల్లిEన్ లు గోవా పాp�త్త�లోన్వ� ఉనాiయిం ,

ఇట్లు అ�డమాన్ వె�పు కూడా ఉనాiయిం .

అ�దువల్ల� అది 'ఇకBడ  బ్ర
త్తకలేకపోవట�'

అ�ట� లేదు .   ఏమం�టే డాల్లిEన్ లు
సామాజింక  జీవులు.  గ్గు�పులుగా ఉ�డే� -
దుకు ఇషLపడతాయిం .  ద్దీని గ్గు�పును వదిల్లి
ఇది  ఒకBటీ  మంన్వతో బాట్లు వసో��ద�టే ,
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మంన్వ బాధ్య6త్త ఇ�కా ఎకుBవ అయిం�దన్వ-
మాటే..  దాని భద
త్త మంన్వదేం!"

ఆ  రోజున్వ,  అట్లు త్తరా�త్త  కూడా రెం�డు
రోజులు డాల్లిEన్ కన్వబ్రడలేదు .  శ్రీవరvన్
విచార� ఎకుBవె��ది .  షిప్ లో పరిచంయ�
అయింన్వ  గజ్జ్వ  యీత్తగాళ్ళ� దగYర  ఆకిNజ్జ్వన్
సిల్లి�డర్,  సూముంద
�లోకి దిగేపు�డు పనికి
వచే¶ డ
స్క్ ఒకటి ఇపి��చుకొని ,  రక్షణంకోంసూ�
అన్వiట్లు�  రెం�డు కతు� లు కూడా న్వడుముంకు
త్తగింల్లి�చుకొని,  శ్వివ  సూర్ చం�సూ���డగానే
సూముంద
�లోకి ద�కాడు .  పె�ను�డి అత్తనిi
వారిసు� నాiడు సూర్ ..  కానీ అత్తను వినిపి� -
చుకోంలేదు..

సూముంద
�లో కదల్లికలు ఎకుBవగా ఉనాiయిం.

ఎరుపు ర�గ్గు కల్లిసిన్వ  నీళ్ళ]లో ద�ర�గా
కనిపి�చి�ది డాల్లిEన్-  అయింత్తే దానికి దగY-
రో�నే తిరుగ్గుతున్వiదొక సొరచేప! 

ఆ  సొరచేపను షిప్ వె�పుకు రానివ�కు�డా
ద�ర�గా ఉ�చే�దుకు డాల్లిEన్  ప�యతిi-

సు� న్వiది.   ఈదుకు�ట� అది ఉన్వiవె�పుకు
పోయ్యాడు వరvన్ .  సొర చేప ఇత్తని వె�పుకు
వేగ�గా రాసాగిం�ది .  వరvన్ కతు� ల్లిi రెం�డు
చేతుల్లతోటీ పట్లుL కొని దాని వె�పుకు
పోయ్యాడు గానీ ,  అది ఇత్తనిi త్తపి��చుకొని
వెన్వకగా వచి¶, బ్రల్ల�గా నైంటిL�ది.  

అదుపు త్తపి�న్వ వరvన్ మంరో వె�పుకు  పోత్త�,

త్తన్వకు ఎదురుగా వచి¶న్వ చేపను ఒకదానిi
కతు� ల్లతో తెగ  కోంసాడు !  వాటి రకా� నికి
ఆకరిH�పబ్రడి సొరచేప అట్లువె�పుకు ద�సుకు
వచి¶�ది.
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ఒక  క్షణం� ఆల్లసూ6� అయింనా అది వరvన్ 
మీదికి ద�కేదేం- అయింత్తే అ�త్తలోనే  డాల్లిEన్
వేగ�గా వచి¶ దానిని గ్గుది@�ది .  త్తేరుకున్వi
సొరచేప ఇపు�డు వరvన్ ని ,  డాల్లిEన్ నీ ప�ధాన్వ
శ్వతు� వులుగా గ్గురి��చి ,  వరIన్ వె�పుకూ
ద�సుకు రాబోయిం�ది! 

అయింత్తే మంధ్య6లోనే దానిi అడు� కున్వi
డాల్లిEన్,  చంట్లుకుBన్వ దానిi పె�కి ఎతి� విసి -
రి�ది. వె�టనే శ్రీవరvన్ కూడా త్తన్వ దగYరున్వi
విషపు కతు� ల్లను దాని మీదికి విసిరాడు .

రెం�డు కతు� ల్ల� సొరచేప  కడుపును చ్చీల్లి¶
వేసినైం�!   సొరచేప  గింల్లగింల్ల  కొట్లుL కు�ట�
చంచి¶పోయిం�ది!

కానీ అ�త్తలోపే శ్రీ వర vన్  ఆకిNజ్జ్వన్  ల్లెవెల్N 
పడిపోసాగాయిం.  ఆ  సూ�గతి అరIమె�న్వట్లు� ,

డాల్లిEన్  చంట్లుకుBన్వ అత్తని కి��దుగా వచి¶ ,

అత్తనిi వేగ�గా నీళ్ళ� పె�కి చేరి¶�ది!

శ్వివ  సార్,  ఇత్తర  పిల్ల�లు అత్తనికి చేతులు
అ�ది�చి షిప్ పె�కి లాకొBని ,  ప�థమం చికిత్తN
చేసారు.  త్తన్వకు ఇషLమె�న్వ  డాల్లిEన్ కోంసూ�
సొరచేపతో యుదv� చేసిన్వ వరvన్ సాహసానిi
ఒకవె�పున్వ  మెచు¶కు�ట�నే,  అ�త్త  అతి
చేసిన్వ�దుకు వాడిని మం�దల్లి�చారు షిప్ -
లోని వాళ్ళు] అ�దర�!

వాడిని కాపాడిన్వ  డాల్లిEన్ కు అ�దర�
క_త్తజ్జ్వÎత్తలు చెపు�కునాiరు .  దానికి త్తమం
దగYరున్వi చేపల్లను ఆహార�గా వేసారు! 

అట్లుపె�న్వ వాళ్ళ� అ�డమాన్ య్యాత్త� గొప�గా
సాగిం�ది.

***

అ�డమాన్ ను�డి వెన్వకిB వచే¶�త్తవరకూ
కూడా డాల్లిEన్ వీళ్ళ� షిప్ ను అనుసూరి�చి
వసూ��నే ఉ�ది!

1. సూత్త6�,పే�మం ఎకBడు�ట్టాయో అకBడ శాం�తి త్తప�క ఉ�ట్లు�ది
2. గమం6� లేని నావలాగా ఆదర�� లేని శ్వ�మం నిరరIక�.  

-మంహతా� గా�ధీ
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ముంగిం�పు లేని హాసూLల్ కథ!
దొ�గకి ఏమె��ద్రో తెలీక మే� కూడా మం�ర�పోయ్యా�  చందివాక మీరు ఏమంయ్యా6రో చెప��డి… చదివాక మీరు ఏమయ్యారో చెప్పండి .

రచంన్వ, బొమం� : త్తబ్రసుNమ్, సూత్త6 , జీవిత్త; పద్రో త్తరగతి, జింలా� పరిషత్ ఉన్వiత్త పాఠశాంల్ల, చెనేiకొత్త�పల్లి�, 

అన్వగన్వగా ఒక ఊరిలో  ఒక హాసూLల్ ఉ�డేది .

(అ�దులో  జీవిత్త కూడా ఉ�డేది) 

హాసూLలో�  'ప�క_తి'  ఉ�డేది కాదు .  అయింనా
అది ఎ�తో  ఆహా� దకర�గా  ఉ�డేది. 

అకBడ ఉన్వi పిల్ల�ల్ల�దర� ఎలా ఉ�డేవారో
తెలుసా.....? పిల్ల�లా� నే ఉ�డేవారు!

ఆ పిల్ల�లు త్తమం దగYర ఉన్వi డబు~లు పోతా-
యనే ఉదేం@శ్వ�తో ఆ  డబు~ను వారెం �న్ కి
ఇచే¶వారు.  మీకు ఒక రహసూ6� చెపా� ..  ఆ
వారెం �న్ పిల్ల�ల్లను అసూNలు పటిL�చుకునేది
కాదు.  త్తన్వ గదికే పరిమిత్తమె� ఉ�డేది .  అమె
ఒక  పెద@ తి�డిపోతు కూడా !  ఏ  ఆహార
పదారI� కనిపి�చినా మిగల్లకు�డా తినేసేది !

కానీ పిల్ల�లు ఇచి¶న్వ డబు~ను మాత్త� � సొ�త్త

పనుల్లకు వాడుకునేది కాదు .  ఆ డబు~-
న్వ�తా త్తన్వ గదిలో  భద
�గా దాచేది. 

ఒక  రోజున్వ  త్తన్వ   కుమారెం�ను ఆ  హాసూLలో�
జాయింన్ చేయ్యాల్లని  ఒక  దొ�గ ,   అత్తని-

మితు� డు,  వచా¶రు.  సూరిగాY అదేం సూమంయ్యా-
నికి వారెం �న్ డబు~ను దాసు� న్వiది .  అది వాళ్ళ]
క�ట పడ �ది. 

దొ�గ  త్తన్వ   కుమారెం�ను అకBడ  జాయింన్
చేసేసి,  తిరిగిం వెళ్ళ�� మితు� డితో   "ఒరేయ్
రామం�!  ఆమె డబు~లు ఎకBడ  పెటిL�ద్రో
చం�సా� కదురా మంన్వ� ?  ఏద్రో  ఒక రోజున్వ
దానిi దొ�గింల్లి�చాల్లి ….  ఏదె�నా ఉపాయ�
చెపు�!" అనాiడు. 

"ఏమోరా,  నాకేమీ ఐడియ్యాలు త్తటLటే�దు .

 హాసూ6�
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నువే� చెపు� ఏమె�నా !"  అనాiడు రాముం
(రాముంకి అసూNలు తెల్లివి లేదు .  అ�దుకనే
ఒకరోజున్వ వేరేచోట ఎకBడో దొ�గత్తన్వ� చేసి,

త్తన్వమీద  తానే పోలీసుల్లకు క�పె�యిం�ట్లు
ఇచు¶కునాiడు!). 

"సూరేలే,  త్త�రలో వదా@ � ,  మంళీ]"  అనాiడు
దొ�గ. (ఇత్తనికి తెల్లివి ఉ�ది)

***

అదేం హాసూLలో�  కళ్ళు] లేని వ�ట్టామె ఒకామె
ఉ�డేది.  (గ్గుడా�మె వ�ట  ఎలా చేసు� �దని
ఆశ్వ¶ర6పోతునాiరు కద� ,  ఆమెకు

సూహాయ� చేయడానికి ఇ�కొకామె ఉ�డే -
దిలే..  ఆమెది ప�భుత్త� � నియమి�చిన్వ పని ,

అ�దుకని ఆమెను ఎవ�ర� ఏమీ చేయలే -
కపోయ్యారు!  ఇక  ఆమె వ�ట  ఎలా
ఉ�ట్లు�ద్రో మీరే ఊహి�చుకోం�డి!)  

ఆ  రోజు వ�ట  అయిం6�ది :  పిల్ల�ల్ల�తా
అయింషL�గానే తినాiరు ;  కానీ  వాళ్ళ] ఆకల్లి
మాత్త�� తీరలేదు !  దా�తో వాళ్ళ]�తా కల్లిసి
'బ్రయట  ఎకBడై�నా హోటలో� కనీసూ� ఒక
టిఫిన్ తిని రావాల్లి' అని మాట్టా� డుకు�ట్లు-
నాiరు. 

అట్టా�  వాళ్ళు] గటిLగా మాట్టా� డుకు�ట�� -
డట� విని గ్గుడి � వ�ట్టామె వచి¶�ది అకB -
డికి.  "ఏయ్.....  మీర�తా ఇపు�డు ఏ �
చేసు� నాiరు?  వెళ్ళ]�డి,  వెళ్లి] చందువుకోం�డి!"

అని గటిLగా అరిచి�ది .  ఆ  అరుపు ఎలా
ఉ�ద్రో  తెలుసా.…?! అరుపులానే ఉ�ది! 

ఇక ఆ అరుపు విని అ�దర� చందువుకు -
నాiరు.  (లేదు ల్లె�డి .  చందువుకు�ట్లున్వi-
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ట్లుL గా న్వటి�చారు !)  కొది@సేపు అయ్యా6క
ఒకొBకBర�  ఎప�టి మాదిరే సె�ల్లె�ట్ గా
బ్రయటికి వెళ్లి]పోయ్యారు! 

(ఇ�త్తకీ 'పిల్ల�లు అట్టా�  లేచి వెళ్లి]పోతు�టే
వారెం �న్ ఏ� చేసో��ది '  అని డౌట్ వసో��ది
కద�...  దానికి సూమాధాన్వ� చాలా పెద@ది -

అయింనా చెప�క  త్తప�దు .  అట్టా�  'ఆ పిల్ల�-
ల్ల�తా చందువుకు�ట్లునాiరు కదా' అని గ్గుడి �
వ�ట్టామె త్తన్వ  పనిలో  తాను నిమంగiమె�
పోయిం�ది కదా ;  పొదు@ న్వ  అ�తా తిన్వగా
మిగింల్లిన్వ  చారును మొతా� నీi ఒక  గింనైంiలో
పెటిL�ది.  కానీ  ఆ  పాత్త�కి మం�త్త  పెటLడ �
మంరి¶పోయిం�ది.  దా�తో ఆ  చారులో  బ్రల్లి�
పడి�ది!  అయింత్తే ఆమెకి ఏమీ కనిపి�చందు -

కాబ్రటిL ఈ విషయ� ఆమెకి తెలీలేదు.

ఇ�త్తలో  వారెం �న్ గారు వచా¶రు -  "నాకు
చాలా ఆకల్లిగా ఉ�ది ,  ఏమె�నా ఉ�దా ?

కొ�చె � అన్వi� ,  చారు ఉ�టే పెట్లుL !"

అనాiరు.  గ్గుడి � వ�ట్టామె చంకBగా పే�ట్
ని�డా అన్వi� పెటిL ,  దానిపె�న్వ  చారు వేసి
వారెం �న్ కి వడి ��చి�ది. అ�త్తే! 

అన్వi� మీద  కళ్ళు] తెరుచుకోంని ,  నాలుక
బ్రయట పెటిL కదల్లక మెదల్లక పడిఉన్వi బ్రల్లి�ని
చం�సే సూరికి వారెం �న్ కాసా�  మం�ర¶పోయిం�ది !

అట్టా�  మం�ర�పోయింన్వ  వారెం �న్ ,  పిల్ల�లు
ఒకొBకBరే బ్రయటికి వెళ్లి] తి�టే ఇ�క
ఏమం�ట్లు�ది?-  ఏమీ అన్వలేదు!  అరIమె��దా
ఇపు�డు?)

అట్టా�  పిల్ల�ల్ల�తా బ్రయటికి వెళ్లి] సూ�తోష�గా
టిఫిన్ చేసి వచా¶రు. 

అట్టా�  కథ  కొత్త�పల్లి�కి ,  మంన్వ � సూ�తోష�గా
హాసూLల్  బ్రయటికి !   (అయో6,   దొ�గల్ల
గ్గురి�చి చెప�డమే మంరి¶పోయ్యామే ....

చెపా� � ఆగ�డి ... ఓహ్ సారీ.. ఓపిక లేదు-
లే�డి..  మంళీ]  చెపా� �..  లేకపోత్తే మీరే
ఊహి�చుకోం�డి గదా పీ�జ్?!)
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జిం�క-పుల్లి
ఆవు-పుల్లి కథ తెలుసా, మీకు?! ఇది కూడా ఆ కథే, మంరో రక�గా చెపి��ది ఈ పాప! 

అనుసూరణం: పి.మంమంత్త,  పదవ త్తరగతి,  కసూ��రిబాగా�ధీ బాల్లికా విదా6ల్లయ ,  ఝరాసూ�గ�,  మెదక్ జింలా� ,
తెల్ల�గాణం రాషLÝ�.

అడవిలో ఒ�టరిగా వెళ్ళు� న్వi జిం�కను ,  అపు�డే వేటకు వెళ్లి] వసు� న్వi ఒక పుల్లి చం�సి ,  దాని
వె�ట పడి�ది. 

గరి¢ణి అయింన్వ జిం�క వేగ�గా పరుగెత్త�లేక ,  దానికి దొరికి పోయిం�ది :  ఇ�క త్తపి��చుకునే
అవకాశ్వ� లేకు�డా ఇరుకుBపోయిం�ది .  పుల్లి త్తన్వ ప�జా ఎతి� దానిi ఒకB దెబ్ర~ కొటLబో -
యే�త్తలో అది "దయచేసి న్వనుi చం�పొదు@ .  నేను కడుపుతో  ఉనాiను .  కడుపులో ఉన్వi ఆ
పిల్ల� కూడా నాతోపాట్లు నిష్ట్రాBరణం�గా చంచి¶పోతు�ది. ఇ�కా కళ్ళు] తెరవని కూన్వను చం�పడ�
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పాప�: నీకు ఆ అవసూర� లేదు. కాను� కాగానే, ఆ పిల్ల�ను ఓసారి కళ్తా]రా చం�సుకుని , మంళీ]
నీ దగYరికి తిరిగిం వసా� ను- కాదన్వకు" అని దణం $ �పెటిL�ది.

"గర¢�లో ఉన్వi పిల్ల� లేత్తగా ,  మంరి�త్త రుచిగా
ఉ�ట్లు�ది.  నేను మీ  ఇద@రినీ ఒకేసారి తినే -
సా� ను" అన్వiది పుల్లి.

"దయచేసి నా మాట విను .  నువు� ఎపు�డై�నా
నీకు దొరికిన్వ  జ్జ్వ�తువుల్ల  త్తలు� ల్లిi ,  త్త�డు� ల్లిi
తిన్వచు¶; కానీ పిల్ల�ల్లను మంట్లుకు తిన్వకు . పిల్ల�ల్ల
వల్ల� జ్జ్వ�తువుల్ల  సూ�త్తతి నిల్లబ్రడుతు�ది "

అన్వiది జిం�క.

"నేను కాకపోత్తే మంరే మం_గమె�నా నినుi
తి�ట్లు�ది. నీ మాటలు న్వమే�దెలా?" అన్వiది పుల్లి.

"న్వనుi న్వముం� పుల్లి రాజా ! నాకు బిడ � పుటLగానే నీ దగYరకు వచే¶సా� ను" అని ఏడి¶�ది జిం�క. 

"సూరే వదిలేసు� నాiను.  వెళ్ళు� !  నా గ్గుహకు త్తలుపులు లేవు .  పిల్ల� పుటLగానే నువు� నేరుగా నా
గ్గుహలోకే వచే¶య్యాల్లి" అని దానిi వదిలేసి�ది పుల్లి.

"మాట త్తప�ను పుల్లిరాజా !  క_త్తజ్జ్వÎత్తలు!"  అ�ట� త్తన్వ  మం�దను చేరుకున్వi జిం�క ,  ఈ
కథన్వ�తా తోటి జిం�కల్లకు చెపు�కొని ,"బిడ � పుటLగానే దానిi వదిలేసి పోతాను నేను .  పుల్లికి
ఆహారమె�పోతాను.  నా బిడ �ను ఇక మీరే సాకాల్లి " అని అభ6రిI�చి�ది.  తోటి జిం�కల్లనీi క�ట
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త్తడి పెడుత్త� సూరేన్వనాiయిం.

కొది@ రోజుల్లకు దానికి ఒక  బుజింr జిం�క  పిల్ల�
పుటిL�ది.  ఆ  పిల్ల�ను దగYరకు తీసుకుని కనీiరు
కారి¶�దది.  కానీ ఇక ఆల్లసి�చంకు�డా ఆ బిడ �ను
తోటి జిం�కల్లకు అప�గిం�చి ,  తాను నేరుగా పుల్లి
గ్గుహలోకి పోయిం�ది. 

ఇచి¶న్వ మాట ప�కార� తిరిగిం వచి¶న్వ జిం�కను చం�సి
పుల్లి చాలా ఆశ్వ¶ర6 పోయిం�ది. "మాట కోంసూ� తిరిగిం వచా¶వు నువు�. చాలా గొప�దానివి.

నాకు ప�సు� త్త� ఆకల్లిగా కూడా లేదు .  నినుi చం�పను-  పో"  అని పుల్లి దానిi చం�పకు�డా
వదిలేసి�ది. 

దానికి క_త్తజ్జ్వÎత్తలు చెపు�కొని, పిల్ల�ను తిరిగిం చం�డాల్లన్వi ఉతాNహ�తో గబ్రగబా ఇ�టికి పరుగ్గు
పెటిL�ది జిం�క.

పొడుపు కథలు:

1. ఇకBడ విసిరిన్వ రాయిం కాశీకి చేరు....బాట
2. ఇకBడ అకBడ వు�ట్లు�ది కబురు�  అ�దిసు� �ది.....ట్రెల్లిఫొన్ 
3. ఇ�టిగోడమీద వెలుగ్గుల్ల బ్ర�తి, ఇల్ల��తా వెనైంiల్ల బ్ర�తి.....బ్రలు~
4. ఈ ఇ�టికి ఆ ఇ�టికి మంధ్య6న్వ ఒకటే ద�ల్ల�....ముంకుB
5. ఇ�త్త పిల్ల� ఇల్లె�కిB పి�డి కొటిL�ది.

జ్జ్వవాబులు: 1.బాట, 2.ట్రెల్లిఫోన్ , 3.బ్రలు~, 4.ముంకుB, 5.చెకBపురుగ్గు
సౌజ్జ్వన్వ6�:డా. పతి�పాక మోహన్ , సిరిసిల్ల� జింలా�
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కురు పా�డవ�
రచంన్వ: నాగ సూ�ధ్య6, 8 వ త్తరగతి, అరవి�దా సూ�Bల్ , విజ్జ్వయవాడ.

పా�డవులు-కౌరవులు పిల్ల�లుగా ఉన్వiప�డు
అ�తా కల్లిసే ఉ�డేవాళ్ళు] .  వాళ్ళు] పెద@యింన్వ
త్తరా�త్త ఎట్టా�  కొట్లుL కునేవాళ్ళో],  చిన్వiపు�డూ
అట్టా� నే గ్గు�పులు కటిL కొట్టా� డుకునేవాళ్ళు] -

ఏమం�టే పెద@య్యా6క వాళ్ళ� దగYరికి కతు� లు ,

డాలులు వచా¶యిం ;  మంరి చిన్వiపు�డు
కట్రెLలు, త్తటLలు ఉ�డేవి.

ఒకసారి వాళ్ళు] ఇట్టా�  కట్రెLలు ,  అన్వi� తినే
పే�ట్లు�  పట్లుL కొని పెద@ కొట్టా� ట మొదలు పెటిL-
న్వపు�డు,  నారదుడు వచా¶డు .  నారదుడు
తి
లోక  సూ�చారి.  అనిi లోకాలో�ను ,  అనిi
దేంశాంలో�ను ఎవరెంవరు -ఎపు�డైపు�డు-ఏమే�
ఆటలు ఆడతారో ,  ఎట్టా�  కొట్లుL కు�ట్టారో
ఆయన్వకు తెల్లిసిన్వట్లు�  ఇ�కెవ�రికీ తెలీదు.
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ఆయన్వ  అనాiడు-  "ఆగ�డిరా పిల్ల�ల్ల� !

కట్రెLలు-త్తటLలు పట్లుL కొని కొట్లుL కునే ఆటలు
పాత్తబ్రడిపోయింనైం�.  మీరు రాకుమారులు
కదా, వేరే ఏమె�నా కొత్త� ఆటలు కనుకోంB�డి"

అని.

"పెద@లు,  మీకు తెలీని ఆట  లేదు .  మీరే
ఏదె�నా కొత్త� ఆట  నేరి��చాల్లి మాకు "

అనాiడు ధ్యర�రాజు.

"ఈ ధ్యర�రాజుకు సొ�త్త ఐడియ్యాలే
ఉ�డవు.  నా ఊహల్లనే ,  అనిiటినీ  త్తన్వవిగా
చెపు�కు�ట్టాడు.  కొత్త� ఆట  ఏదె�నా
చెప��డి!" అనాiడు సుయోధ్యనుడు.

"ఆటలు అనేవి రకా� నిi చి�ది�చేవిగా

ఉ�డకూడదు నాయన్వలారా!  జ్జ్వనాల్ల మంధ్య6
ఉన్వi వె�షమా6ల్లవల్ల� నిజ్జ్వ జీవితాలో� మారణం-
హోమాలు జ్జ్వరగకు�డా, ఈ ఆటలు అడు� -
కు�ట్టాయిం.   వాళ్ళ�మంధ్య6 ఉతు� తి� వె�రాల్లను
కల్లి��చి,  వారిలోని వె�షమం6� బ్రల్లహీన్వమం -
యే6�దుకు తోడ�డతాయిం. 

రాబోయే కల్లియుగ�లో పిల్ల�లు ,  పెద@లు
అ�తా ఆడనున్వi 'కి�కెట్  '  ఆట  ఆకోంవకు
చె�ది�దేం.  మీకు నేను దివ6 చంక్షువులు
ఇసా� ను.  వాటి సూహాయ�తో ఆ  ఆట
నియమాలు చం�సుకొని,  మీర�తా సూ�తో-
ష�గా,  గొడవలు గొడవలుగా ఆ  ఆట
ఆడ�డి.  మీకు మేలు జ్జ్వరుగ్గుతు�ది "  అని
చెపా�డు నారదుడు. 

ఆయన్వ మంహిమంవల్ల� పా�డవుల్లకు కౌరవు-
ల్లకు అ�దరికీ కి�కెట్  ఆట  గ్గురి�చి అరI�
అయింపోయిం�ది. 

కొనిi కొనిi సూమంసూ6లు ఉ�డినైం� .  కౌరవుల్లలో
ఉన్వi వ�ద మం�ద్దీ ,  "మే� ఆడతా� అ�టే
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మే� ఆడతా�" అని గొడవ పడా�రు. 

ఇట్లువె�పున్వ  పా�డవుల్లను మంరొక  భయ �
పీడి�చి�ది:  "కి�కెట్ మా6చ్ లో టీముంకు 11

మం�దేం ఉ�డాల్లి కదా .  మంరి మే� ఐదు
మం�దిమే ఉనాiముం -  మిగింల్లిన్వ  ఆరుగ్గురినీ
కౌరవుల్లలో�చి తీసుకోంవాల్లిN�దేంనా ,

ఐపీయల్ లీగ్ మా6చులో� లాగా?" అని. 

ఆ  గొడవలు ఎ�త్తకీ సూదు@ మంణంగక  పోయే
సూరికి మంధ్య6లో ఎ�పె�ర్ గా నిలు¶న్వi
నారదుడు,  సుయోధ్యనుడితో మాట్టా� డి ,

'కౌరవుల్లలో బాగా ఆడే వాళ్ళ]ను గ్గురి��చి
వాళ్ళ]ను వరసూలో పెటిL ,  మిగతా వాళ్ళ]ని
అ�దరినీ ఎకాN*Ý లుగా పెటLమంని సూల్లహా
ఇచా¶డు. "అ�దర� టీముంలో ఉనాi�" అని
కౌరవుల్ల�తా సూ�తోషపడా�రు. 

అలాగే పా�డవుల్లకు త్తరుగ్గు పడిన్వ
ఆరుగ్గురు ఆటగాళ్ళ]న్వ� ఒకరిద@రిని
ముం�బాయింను�డి,  ఒకరిద@రిని కల్లకతా� ,

బె�గ్గుళ్ళ�రుల్లను�డి  తెచి¶ టీముంను

ని�పుకోంవచు¶ గదా "  అని సూల్లహా ఇచా¶డు
నారదుడు. 

"అయో6!  ఈ  ఆలోచంన్వ  మంన్వకు రాలేదేం ,

పెద@లు అ�దుకనే ఉ�డి దారి చం�పాల్లి "

అనుకొని అట్టా� గే చేసారు పా�డవులు .  ఆ
విధ్య�గా రెం�డు మెరికలా� �టి టీముంలు
త్తయ్యారయ్యా6యిం.

"పా�డవుల్లకు, కౌరవుల్లకు ఒకే గ్గురువు
ద్రోpణుడు ఉ�టే కుదరదు "  అని గొడవ
చేసాడు సుయోధ్యనుడు. "సూరే,  మీరు ద్రోp-
ణుడిని తీసుకోం�డి ,  మే � క_షు $డిని తీసు -
కు�ట్టా�"  అని పా�డవులు అనాiరు .  అట్టా�
మంళీ] ఇ�కోం సూరు@ బాట్లు జ్జ్వరిగిం�ది.
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క_షు $డు,  ద్రోpణుడు త్తమం త్తమం బాధ్య6త్తల్లిi
బాగా నిర�రి��చారు. ఎవరి టీముంల్లకు వాళ్ళు]
చంకBని కోంచి�గ్గు ఇచు¶కునాiరు .  మంధ్య6
మంధ్య6 త్తల్లెతి�న్వ  ల్లెకB లేన్వనిi సూమంసూ6ల్లిi
సూరు@ బాట్లుచేసారు అ�తా.

చివరికి మం�చి ముంహుర�� చం�సుకొని ,  ఒక
రోజును ట్రె��టీ -ట్రె��టీ ఆటగా నిర $యిం� -
చుకునాiరు. 

ఆ  రోజు రానే వచి¶�ది .  ఇరవె� ఓవర�లో
భీముండు-ఇ�కోం ముం�బాయిం ఆటగాడు
కల్లిసి జ్జ్వ�టగా 316  పరుగ్గులు తీసారు .

ఒకB వికెట�L పడలేదు.

త్తరా�త్త ఆడిన్వ కౌరవుల్ల టీముంలో సుయో-
ధ్యనుడు,  దుశాం�సూనుడు కల్లిసి ప�తొమి�ది
ఓవర�కు గాను 302  పరుగ్గులు తీసారు .

అ�త్తలో వాన్వ  మొదల్లె� ,  ఆటని ఆపాల్లిN
వచి¶�ది. 

"మేమే గెల్లిచా� ,  మావి 316"  అనాiడు

భీముండు.  "గెలుపు మాది .  ఇ�కోం ఓవరో�
పదాiలుగ్గు పరుగ్గులు మాకొక ల్లెకB కాదు "

అనాiడు సుయోధ్యనుడు. 

"ఇపు�డు ఎవరు గెలా¶రనాi ,  అన్వiవారిని
ఓడిన్వవారు బ్ర
తుకనివ�రు" అని ముంసిముం-
సిగా న్వవా�డు క_షు $డు.

అప�టికపు�డు భవిష6తు� ని చం�సిన్వ
నారదుడు "ఆట 'డాp'- ఎవ�ర� గెల్లవలేదు.

మంళీ] ఆడాల్లిN�దేం ఇ�కోంసారి ఎపు�డై�నా "

అనాiడు తెల్లివిగా. 

"అవున్వవును"  అని క_షు $డూ ,  ద్రోpణుడూ
త్తదుపరి మా6చ్ కోంసూ� ఆలోచంన్వలు
మొదలుపెట్టాL రు.

అట్లు త్తరా�త్త  ఇ�కెపు�డూ వాళ్ళ� మంధ్య6
నిజ్జ్వమె�న్వ  యుదv� జ్జ్వరగనే లేదు !  అట్టా�
ప�ప�చం�లో అ�తా శాం�తిని తెచి¶న్వ�దుకు-
గాను దేంవత్తల్ల�తా నారదుడికి 'లోక శాం�తి
పురసాBర�' ఇచి¶ గౌరవి�చారు!

పుతోpతాNహముం త్త�డి
కి పుతు� డు జ్జ్వని��చిన్వపుడై పుటLదు; జ్జ్వనులా పుతు� ని కనుగొని పొగడగ, పుతోpతాNహ�బు నాడు పొ�దు!
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మాయలోక�
రచంన్వ: ఎ.లోకేష్  , కా� స్క్  వర్� సూ�Bల్ , గ్గు�ట�రు.  ముంగిం�పు: కొత్త�పల్లి�.

అన్వగన్వగా ఒక దేంశ్వ�.  ఆ దేంశ్వ�లో  కారులు,

బె�కులు ఉ�డవు .  ఆ దేంశ్వ�లో నాకు  ఒక
సేiహితుడు ఉనాiడు. వాడి పేరు జేమ్N.

జేమ్N నాకు ఒక  లేఖం  రాశాండు .  దానిలో
ఏమి ఉ�ది అ�టే ,  'అకBడ వాళ్ళ� లోక�లో
ఎగింరే తివాచ్చీ,  ఎగింరే బ్ర�జు కర�  దొరుకు -
తాయట! దానిని త్తను కొనుకుBనాiడట!

ఇపు�డు వాళ్ళ� దేంశ్వ�లో  కారులు ,  బె�కులు
కనాi అవే ఎకుBవగా ఉనాiయట !   వాటి
మీదేం త్తను రోజు  బ్రడికి  వెళ్ళుతునాiడు. అవి
కూడా బాగా చంవక  ధ్యరలోనే అముం�తు -
నాiరు. 

ఒకసారి వాటి మీద  ఎగ్గురుత్త�  జేమ్N ,

వాళ్ళ] సేiహితులు అడవికి వెళ్తా]రట . అకBడ
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ఎనోi విచిత్త�మె�న్వ  జ్జ్వ�తువుల్లను చం�సారు .

అయింత్తే,  వీళ్ళు] చం�సు� �డగా ఆ జ్జ్వ�తువుల్ల
మంధ్య6న్వ ఏద్రో కల్లకల్ల � రేగిం�ది.  ఆ గ�దర-
గోళ్ళ�లో వాళ్ళ� బ్ర�జుకర� ఎకBడ  పడిపో -
యిం�ద్రో, పడిపోయిం�ది! 

దాని మీద ఆశ్వ పెట్లుL కొని వీళ్లై�వ�ర� తాముం
వెళ్లి]న్వ చోట్లుకు దారి కూడా చం�సుకోంలేదు .

ఇపు�డు ఇ�టికి వెన్వకిB వెళ్ళే]దెలాగ?!

వాళ్ళ]�తా చాలా భయపడా�రు .  అయింత్తే
సూరిగాY ఆ  సూమంయ్యానికి అట్లుగా వెళ్ళు� న్వi
ఒకాయన్వ  వాళ్ళ]ని చం�సి ఆగాడు :

"ఏమె��ది?  ఏమె�నా సూమంసూ6 ?"  అని
అడిగాడు.  వాళ్ళు] త్తమం బ్ర�జుకర� పడిపో-
యింన్వ సూ�గతి చెపా�రు. 

"దానిదేంముంన్వiది,  దాని పేరు పెటిL పిల్లవ�డి ,

వసు� �ది!" అనాiడాయన్వ. 

జేమ్N బికB మొఖం� వేసాడు .  "మా
బ్ర�జుకర�కు ఇ�కా పేరు పెటLలేదు !"

అనాiడు. 

అయో6,  అ�దుకనే నేను ఎపు�డూ చెబు -
తు�ట్టాను,  "బ్ర�జుకర�లు కొన్వగానే వాటిని
రిజింసూLర్ చేయ్యాల్లి "  అని అనాiడాయన్వ
జాల్లిగా. "అయింనా పరే�దు,  ఈమంధ్య6 వాళ్ళు]
వాటికి గొ�తును గ్గురు� పటేL విద6 కూడా
నేరు�తునాiరు. మీ బ్ర�జుకర� మీ గొ�తును
గ్గురు� పటLచు¶. ఏదె�నా ఒక పాట- 'రా రా రా,

బ్ర�జుకరాp,  రా'  లా�టిది పాడ�డి "  అని
చెపా�డు ఆయన్వ.  వీళ్ళు] ఆ పాట పాడేట-
ప�టికి ఎకBడున్వiద్రో గాని ,  బ్ర�జుకర� వాళ్ళ]
దగYరికి ఎగింరి వచే¶సి�ది!

మితు� లు ఇద@ర� ఆయన్వకు థా�క్N చెపి� ,

దానిని ఎకBబోయ్యారు.

ఆయన్వ త్తన్వ తివాచ్చీ మీదనే వాళ్ళ�కు దగYరగా
వచి¶,  "మీరు ఇ�కా రిజింసూLర్ చేయలేదు
గన్వక  ఈ  బ్ర�జుకర�ని వాడే�దుకు లేదు .

ఒక  పని చేయ�డి -  మీరు దానిi ప�కBన్వ
పెట్లుL కొని,  నా తివాచ్చీ మీదికే వచే¶య�డి .

నేను కూడా అటే ,  వెళ్ళే]ది.  మిమం�ల్లిi మీ 
ఇ�టి దగYర ది�పేసి పోతాను" అనాiడు.
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"సూరే" అని వాళ్ళ��తా తివాచ్చీ ఎకాBరు.   

అయింత్తే వాళ్ళ��తా అట్టా�  పోతు�టే ఒక పెద@
పక్షి ఒకటి వాళ్ళ� మీద  దాడి చేసి�ది .

పెదా@ యన్వ  ఏద్రో  మం�త్త�� చందివేసూరికి అది
కాసా�  మాయమె�పోయిం�ది .  అ�దర�
ఆశ్వ¶ర6పోయ్యారు. 

అయింత్తే ఎ�త్త సేపటికీ వాళ్ళ� ఇలు�  రాలేదు!

కొది@ సేపటికి త్తేరుకున్వi జేమ్N  కి��దికి చం�సే�
ఏముం�ది?  వాళ్ళు] వాళ్ళ] దేంశ్వ� కూడా దాటి
వెళ్లి]పోతునాiరు!  

"ఏ�టి ఇది ,  మంన్వ� ఎట్లు పోతునాi� ?"

అనాiడట  జేమ్N అత్తనితో ,  ఆదురా@ గా.

అత్తను గటిLగా న్వవా�డు - "అహ ,హ ,హ ,"  అని.

"'మీరు వటిL తికB పిల్ల�వాళ్ళు] ;  మీకు
మం�తాpలు రావు '  అని మిమం�ల్లిi చం�డగానే
గ్గురు� పటేLశాంను.  మీలా�టి వాళ్ళు] మంన్వ
మం�తాpల్ల  లోక�లో  ఉ�డన్వకBరే�దు.

మీలా�టి మొదు@ ల్ల  వల్ల� మంన్వ  లోకానికే
చెడ �పేరు వసు� �ది .  అ�దుకనే ఇపు�డు
మిమం�ల్లిi ఆఫి�కా తీసుకెళ్లి]పోతునాiను .

అకBడ మిమం�ల్లిi కి��ద పడేసి నేను వెన్వకిB-
పోతాను! మిమం�ల్లిi  వదిల్లి�చిన్వ�దుకుగాను
మంన్వ  ప�భుత్త�� ఇచే¶ బ్రహుమంతుల్లను
అ�దుకు�ట్టాను!" అనాiడు కోంప�గా. 

"మాకె�త్తే మం�తాpలు రావు నిజ్జ్వమే , కానీ  నీకు
మంట్లుకు తెల్లివి లేదు !"  అని జేమ్N ,  వాళ్ళ]
మితు� డు ఇద@ర� ఒకBసారిగా ముం�దుకు
ద�కి, ఆ మా�తి
కుడినే తివాచ్చీ మీదిను�డి
కి��దికి నైంటేLసారు !  అత్తను హాహాకారాలు
చేసూ�� అ�త్త  ఎతు� ను�డి కి��ద  పడిపో -
య్యాడు.
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అట్లుపె�న్వ వీళ్ళు] తివాచ్చీని వెన్వకిB తిరగమం�టే
అది తిరగలేదు:  వీళ్ళు] దాని యజ్జ్వమానులు
కారు కదా?! వీళ్ళ� గొ�తులు వేరాయె!  

అపు�డు జేమ్N కొ�చె� ఆలోచి�చి , మితు� -
డిని కూడా త్తన్వ బ్ర�జుకర� మీద కూరో¶ -
మంని,  దానికి త్తమం ఇ�టి అడ
సు చెపా�డు !

మంరుక్షణం� ఆ బ్ర�జుకర� గాల్లిలోకి లేచి , వీళ్ళ�
లోక� వె�పుగా వెన్వకిB తిరిగిం�ది. 

తివాచ్చీ మంట్లుకు దాని దారిన్వ అది ఆఫి�కా

వె�పుకు ఎగింరి వెళ్లి]పోయిం�ది!

అట్టా�  క్షేమం�గా ఇలు�  చేరుకునాiక  ఊపిరి
పీలు¶కున్వi మితు� ల్లిద@ర� "ఈ  మాయ
మం�తాpల్ల లోక � క�టే అవి లేని మీ లోకమే
చాలా మం�చిది !  అకBడ  అ�దరినీ కనీసూ�
బ్ర
త్తకనిసు� నాiరు!" అనుకునాiరట! 

ఆ సూ�గతి చెపే��దుకే, జేముంN నాకు ఉత్త�ర�
వాpసాడు!

పొడుపు కథలు-  సౌజ్జ్వన్వ6�: డా. పతి�పాక మోహన్ , రాజ్జ్వన్వi సిరిసిల్ల� జింలా� , తెల్ల�గాణం రాషLÝ�.

1. ఎ�డిన్వ మాను గల్లగల్ల
2. ఎనిమిది ఎముంకలు - గ�పెడు పేగ్గులు
3. ఎనిi కనుiలునాi రెం�డు కళ్ళ]తోనే చం�చేది
4. ఎముంక లేని పుల్లి ఏట్లుకు  ఎదురు పోయె     
5. ఎర�టి కాయలో న్వల్ల�టి విత్త�లు                                                                    
6. ఎకిB ఊగేది పటిL లాగేది ఏది?

7. ఎట్లు చందివినా ఒకే కవి
8. ఎ�త్తకోంసినా త్తరగని చెట్లుL ! నువె�ట్టాL  ఉ�ట్టావు
9. ఎ�డిన్వ బావిలో పిల్ల�లు గ�తులేసా� రు

జ్జ్వవాబులు: 1.త్తపె�ట, 2.మం�చం�, 3.నైంమంల్లి, 4.జ్జ్వల్లగ, 5.ఎర�పు�టి కాయ,6.ఊయల్ల,7.వికటకవి, 8.పొగ9.పేలాలు,
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ముంగ్గుYరు పరిగెత్తే�వాళ్ళు] 
రచంన్వ: ఆకర్H  , 6 వ త్తరగతి, వికాసూ విదా6వన్వ�, పోర�కి, విజ్జ్వయవాడ.

ఆఫి�కాను తెల్ల� దొరలు పరిపాల్లిసు� న్వi రోజు -
ల్లవి.  తెల్ల�వారికి మాత్త�మే కేట్టాయిం�చిన్వ
జోహనైంiస్క్ బ్రర్Y లోని ఒకానొంక  పాp�త్త�లో
యింద@రు న్వల్ల� వాళ్ళు] కలుసుకునాiరు. 

వాళ్ళ]లో ఒకత్తనికి ఆ  పాp�త్త�లో పని
చేయట్టానికి పరి�ట్ వు�ది .  మంరొకత్తనికి
లేదు:  అ�టే  హదు@ మీరి ఆ  పాp�తానికి

వచి¶న్వ�దుకుగాను అత్తడిని పోలీసులు
కటకట్టాల్లలో పెట్టొLచం¶న్వiమాట.

అ�త్తలో అకసా�తు� గా ఒక పోలీసు అట్లువె�పు
వసూ�� కనిపి�చాడు .  "ఏయ్!  ఇకBడ  ఏ�
చేసు� నాiరు?  ఏవీ,  మీ పరి�ట్లు�  చం�పి� -
చం�డి!"  అని చెయిం6 చాచాడు పోలీసు ,

ద�ర� ను�డే.

అనువాద కధ్య
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"త్త�రగా!  నువు� ముం�దు పరిగెతు� !  నీ
వెన్వకాల్లనే నేన్వ� వసా� !"  అని చెపా�డు
పరి�ట్ వున్వi మితు� డు .  వె�టనే మితు� లు
యింద@ర� కాల్లికి బుదిv చెపా�రు :  అ�టే
పరిగెతి�పోయ్యారు అన్వమాట!

 వీళ్ళు�  పారిపోవడ� చం�సిన్వ పోలీసు
"ఆగ�డి...ఆగ�డి"  అని అరుసూ��  వె�ట
పడా�డు.  అట్టా�  చాలాద�ర � పరుగ్గు పెట్టాL క
గానీ,  పరి�ట్ ఉన్వi వ6కి� పోలీసు చేతికి
చికBలేదు. 

"ఇపు�డు చికాBవు !  ఇక  నీతో ఆట్టాడు -

కు�ట్టాను!" అనుకున్వi పోలీసు,  ఆయ్యాసూ-
పడుత్త�నే అత్తడిని అడిగాడు -  "ఏద్దీ,  నీ
పరి�ట్ చం�పి�చు!" అని.

త్తత్త�ర  పడుతున్వiట్లు� గా న్వటిసూ�� అత్తను
కొ�త్త  సేపు ఆ  జేబు యీ జేబు వెతికి ,

చివరికి త్తన్వ పరి�ట్ తీసి చం�పి�చాడు! 

పోలీసు క�గ్గు తినాiడు: "పరి�ట్ ఉ�చుకొని
కూడా ఎ�దుకు పరిగెతా� వు ?!"  అని
అరిచాడు అసూహన్వ�గా. 

"డాకLర్  సూల్లహా ప�కార� పరిగెతా� ను సార్  !

డాకLరుగారు న్వనుi రోజు ఒక మె�లు ద�ర�
పరిగెత్త�మంనాiరు!" అనాiడు అత్తను. 

"అలాగయింత్తే మంరి నీ సేiహితుడై�దుకు
పరిగెతా� డు?" అని పోలీసు అడిగాడు.  

"ఎవరు?" అ�ట� అట� ఇట� చం�సాడు
న్వల్ల� అత్తను .  పరి�ట్ లేని వ6కి� ఆ  సూరికి
క�టికి కన్వబ్రడన్వ�త్త  ద�ర� పారిపోయిం
ఉనాiడు. 
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"నీక�టే ముం�దు పరుగ్గు పెటిLన్వ  వాడు !"

అనాiడు పోలీసు చికాకుగా. 

"ఓహ్ అత్తనా! అత్తనిi కూడా డాకLరు పరిగె-
త్త�మంనాiడు సార్!" అనాiడు న్వల్ల�వాడు. 

"ఆగ�డి!  ఆగ�డి! "  అని నేను మీ వె�ట
పడుతు�టే కనీసూ� ఆగలేదు మీరు -

ఎ�దుకు? పోలీసు ఆగమంన్వiపు�డు ఆగాల్లని
తెలీదా?!"  అని అడిగాడు పోలీసు ,  మంరి�త్త
పట్లుL దల్లగా.

"'మీకు కూడా పొటL బాగా వచి¶�ది కదా ,

డాకLరుగారు మిమం�ల్లిi కూడా పరుగెత్త�మం -
నాiడేమో!' అనుకునాiను సూర్. మీరు ఊరికే
తోడు కోంసూ� మంమం�ల్లిi ఆగమం�ట్లునాiరేమో
అనుకునాiను!" అనాiడత్తను ని�పాదిగా.

ఇ�క ఏమీ  అన్వలేని పోలీసు పళ్ళు] న్వ�రు -
కు�ట� వెనుతిరిగాడు.

 మంరా6దాపురుషుడు!

టీచంర్:  చి�ట�! మీ నాన్వi ఏ� చేసా� రు?

చి�ట�: రోజ్జ్వ�తా మంరా6దగా అబ్రదాv లు చెబుతు�ట్టారు టీచంర్.

టీచంర్: అదేం� మాట?!  మీ నాన్వiది ఏ� ఉద్రో6గ�?

చి�ట�:  మా నాన్వi కసూLమంర్ కేర్ రిప�జె�టేటివ్ టీచంర్!

హచ్-పిచి¶!

డాకLర్ : కుకB దగYరికి పోయిం ఏ� చేశాంవ్ , ఊరికే, పనిలేక?! 

రాముం: హచ్  కుకేBమో అనుకుని దగYరికెళ్తా]ను సూర్,  కరిచాక తెల్లిసి�ది- పిచి¶ కుకB అని...!

న్వవు�!
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పరివర�న్వ
రచంన్వ: అశ్వ�ని , 7 వ త్తరగతి, పాpధ్యమికోంన్వiత్త పాఠశాంల్ల, క�కణాల్లపల్లి�, ప�కాశ్వ� జింలా� .

క�కణాల్లపల్లి�లో నివసి�చే రాణికి పూల్లనాi,
పూల్లమొకBల్లనాi చాలా ఇషL�. 

ఇ�టి ముం�దున్వi ఖాళీ సూIల్ల�లో త్తను ఒక
పూల్ల తోటను పె�చేది. 

రోజూ నిద
లేవగానే ఆ  మొకBల్ల  దగYరికి
పోయిం,  వాటితో మాట్టా� డేది ;  ఎ�డిపోయింన్వ
ఆకులు అవీ ఏరేసేది ;  మొకBల్లకు నీళ్ళు�
పోసేది;  పూల్ల తోటలో ఎగింరే స్వీతాకోంకచిలు-
కల్లతో పాట్లు త్తన్వ� ఎగింరే�దుకు ప�య -
తిi�చేది.  సాయ�త్త�� బ్రడిను�డి రాగానే

 రెం�డు పేజీల్ల కథ

 మం�డు పేజీల్ల కథ
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కొత్త� కొత్త� మొకBలు నాటి ,  మంళీ] నీళ్ళు]
పోసేది!

అదేం ఊళ్ళో� ఉ�ట్టాడు రాముం .  వాడిది చాలా
న్వషLబుదిv.  సాయ�త్త�� రాణి అట్లు ఇ�ట్లో�కి
వెళ్ళ]గానే ఇట్లు వచి¶ ,  కావాల్లని ఏద్రో ఒక
న్వషL� కల్లిగిం�చి పోయేవాడు వాడు . ఎవ�ర�
చం�డటే�ద�టే ఏద్రో ఒక పూల్ల మొకBని పీకి
పడేసి పోయేవాడు. 

ఈ పని రోజూ జ్జ్వరగట�తో రాణికి కోంప�
వచి¶�ది.  "ఎవరో  నా మొకBల్లను రోజూ
పాడు చేసూ��నాiరు .  వాళ్ళ]ని పట్లుL కోంవాల్లి !"

అని ఒకరోజు సాయ�త్త�� ఒక  ప�కBగా
దాకొBని చం�సి�ది. 

'త్తన్వ తోటని పాడు చేసు� న్వiది రామం�నే' అని
ర�ఢిగా తెల్లిసాక ,  వాడిని నిలేసి�ది :

"రామం�!  నువు� చేసేది త్తపు� !  ఇట్టా�
కుదరదు!  నువు� ఎనిi మొకBలు పీకేసావో,

అనిi మొకBలు నువే� తిరిగిం తెచి¶ నాట్టాల్లి!"

అని.

కానీ వాడు వెటకార�గా న్వవి� ,  "నేను
నాటను!  నువు� ఏ� చేసుకు�ట్టావో
చేసుకోం" అని ఊరికే నిల్లబ్రడా�డు.

"వీడు ఇట్టా�  చెబిత్తే విన్వడు "  అని రాణి
పోయిం రామం� వాళ్ళ] అమం�తో ఫిరా6దు
చేసి�ది.  "అకాB,  చం�డు!  రాముం నా
తోటలోని మొకBల్లను పీకి పడేసు� నాiడు .

నేను వద@�టే వెటకార�గా న్వవు�తునాiడు .

మీరే ఏద్రో ఒకటి చెయ్యా6ల్లి" అని. 

సూరిగాY ఆ  సూమంయ్యానికే అట్లుగా వచా¶డు
రాముం.  వాళ్ళ� అమం� వాడిని పిల్లిచి "ఏరా,

నిజ్జ్వమేనా?  ఆ  పాప  ఇషL�గా పె�చుకునే
మొకBలు పీకేశాంవా ?  త్తపు�కాదా?  నువు�
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పె�చుకొనే మొకBని ఆ  పాప  పీకేసే� ఎలా
ఉ�ట్లు�ది నీకు?" అన్వiది. 

వాడు చంట్లుకుBన్వ  ఏడుపు ల్ల�కి�చు -
కు�ట�,  "పీకెయ6మంను!  నా మొకBని
పీకెయ6మంను ఆ పాపని!"  అ�ట� లోపల్లికి
పరుగ్గు తీసాడు.

"చం�డమా�,  రాణీ!  రాముం ఒకే ఒక
మొకBను కు�డీలో  పె�చుకు�ట్లునాiడు .

అద�టే వాడికి చాలా ఇషL� .  కానీ దానిi
కూడా రోజూ నీళ్ళు] పోయకు�డా చం�పు -
తునాiడు.  నువు� కావాల్ల�టే ఆ మొకBను
తీసుకెళ్లి]పో!  దానిi ఏ� చేసుకు�ట్టావో నీ
ఇషL�" అన్వiది, ఆ కు�డీని చం�పిసూ��. 

రాణి దాని దగYరికి వెళ్లి], ఆ మొకBని పే�మంగా
త్తడిమి,  కాసిని నీళ్ళు] తెచి¶ పోసి�ది .

"వదు@ ల్లె�డి అకాB !  వాడికి అ�త్త ఇషLమె�న్వ
మొకBని నేను తీసుకెళ్లి]పోత్తే వాడికి ఏ�
బాగ్గు�ట్లు�ది? దానిi ఇకBడే ఉ�డనివ��డి.

నేను రోజూ వచి¶ దానికి కూడా ఒక

చె�బెడు నీళ్ళు] పోసి పోతాను" అ�ది. 

కిటికీలో�చి ఇద�తా వి�ట్లున్వi రాముంకు
మంన్వసులో ఏద్రో కదిల్లిన్వట్లు�  అయిం�ది. 

ఆ త్తరా�త్త వాడు ఆ మొకBకి రోజూ నీళ్ళు]
అ�ది�చంటమే కాక, మంరినిi పూల్ల మొకBలు
తెచి¶ నాట్టాడు .  త్తమం  ఇ�ట్లో�  నాటటమే
కాదు;  రాణికి కూడా తెచి¶ ఇచా¶డు !

మొకBల్ల  సూ�రక్షణంలో రాణితో సూమం�గా
పాలు  ప�చుకునాiడు .   త్తన్వకు  మం�చి
సేiహితుడయ్యా6డు. 

వాడిలో  వచి¶న్వ మారు�ను చం�సి వాళ్ళ� అమం�
కూడా చాలా సూ�తోషపడ �ది.
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సూ�త్త_పి� 
రచంన్వ: నాగేశ్వ�రి, పదవ త్తరగతి, కసూ��రా~ గా�ధీ బాల్లికల్ల విదా6ల్లయ�, ఝరాసూ�గ�, మెదక్ జింలా� .

సూత్త6శీలుడు - సుగ్గుణావతి ఇద@ర� అనో6-
న్వ6�గా ఉ�డేవాళ్ళు] .  వాళ్ళు] ఆసి�పరులు ,

పిల్ల�లు బుదిvమం�తులు,  డబు~కు ఏ లోట�
ఉ�డేది కాదు .  ఆరోగ6� మంహత్త�ర�గా
ఉ�డేది;  అనీi బాగానే ఉ�డేవి -  కానీ ఏద్రో
తెలీని అసూ�త్త_పి� వాళ్ళ�ని పీడి�చేది. 

మం�డు పేజీల్ల కథ
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'భగవ�తుడిని సేవిసే� సూ�తోష� వసు� �ది '

అని భార6భర�ల్లిద@ర� పూజ్జ్వలు చేసేవాళ్ళు] ;

తీరIయ్యాత్త�లు చేసేవాళ్ళు] ;  పుణం6క్షేతాpలు
దరి��చేవాళ్ళు];  ఉత్తNవాలో� పాల్గొం Y�ట్లు�డే -
వాళ్ళు]. 

అయింత్తే కేవల్ల� ఆ  సూ�దర¢లో� మాత్త�మే
వాళ్ళ] మంన్వసుకు ఉలా� సూ�గా ,  త్తన్వ�య�గా
అనిపి�చేది.  ఆ  త్తరువాత్త  మంళీ] వాళ్ళు]
యధా ప�కార�  అసూ�త్త_పి�కి గ్గురయే6వాళ్ళు].

అట్టా� నే 'గ��థ పఠన్వ�' వల్ల� సూ�త్త_పి� వసు� �ది
అని ఎవరో చెబిత్తే కొనాiళ్ళ�పాట్లు వరసూ పెటిL
ధారి�క  గ��ధాలు చందివి�చుకునాiరు ;

పురాణం కాల్లక్షేపాలు అవీ చేయిం�చారు కానీ
మంళీ] యథాప�కార� అసూ�త్త_పే�.

ఆ  సూమంయ�లో వాళ్ళ]కు చిన్వiపు�డు
పాఠాలు చెపి�న్వ  గ్గురువుగారు వాళ్ళ� ఊరికి
వచా¶రు.  సూత్త6శీలుడు-సుగ్గుణంవతి ఆయనిi
దరి��చుకొని త్తమం సూమంసూ6 చెపు�కునాiరు .

ఆయన్వ  అనాiరు-  "చం�డు నాయనా !

మంనిషి సూ�ఘజీవి. 

'త్తన్వతోబాట్లు,  త్తన్వ  చుట�L ఉన్వiవాళ్ళు]
కూడా సూ�తోష�గా ఉ�డాల్లి '  అని కోంరు -
కు�ట్టాడు ఎపు�డూ .  అ�దువల్ల�నే,  త్తను
ఒకBడూ సుఖం�గా ఉన్వi�త్తమాతాpన్వ
మంనిషికి సూ�త్త_పి� రాదు. 

ఈ సూమాజ్జ్వ�లో ఎ�తోమం�ది రకరకాల్ల
కష్ట్రాL ల్లకు లోన్వవుతునాiరు;  వె�ద6� చేయిం�-
చుకునే శ్వకి� లేక  పాpణాలు కోంలో�తునాiరు ;

జాÎన్వపిపాసూ ఉనాi యువకులు చాలామం�ది
చందువులు కొన్వసాగిం�చంలేకపోతునాiరు .
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పలువురు బ్ర
తుకు తెరువు లేక కషLపడుతు-
నాiరు. వాళ్ళ�కు మీ చేత్తనైం�న్వ�త్త సాయ� ,  మీ
చేత్తనైం�న్వ  రీతులో�  చేయ�డి .  అపు�డు
చం�డ�డి ఎ�త్త త్త_పి� కలుగ్గుతు�ద్రో" అని.

గ్గురువుగారి మాటలో�ని సూతా6నిi అరI�
చేసుకున్వi సూత్త6శీలుడు -సుగ్గుణంవతి ఇక  ఏ
మాత్త��   ఆల్లసూ6�  చేయకు�డా  త్తమం గాp-
మం�లో రోగ్గుల్ల  కోంసూ� ఒక  వె�ద6శాంల్ల ,

యువత్తర� విద6ను కొన్వసాగిం�చే�దుకు -

గాను పాఠశాంల్ల, కళ్తాశాంల్ల నిరి��చారు.

ఊళ్ళో] అ�దరికీ బ్ర
తుకు తెరువులు చం�పే
వ6వసూIలు ఏర�రచారు .  ఆరిIక ఇబ్ర~�దుల్లతో
సూత్తమంత్తమంయే6 కుట్లు�బాల్లకు సాయ�
చేసి,  నిల్లదొpకుBకునేట్లు�   చం�సారు.

వ_దుv ల్లకు  గౌరవానీi ,  పే�మంను ప�చే
కే�దాpల్లను ఏరా�ట్లు చేసారు .  ఇక అట్లుపె�న్వ
వాళ్ళ]కు అసూ�త్త_పి� అన్వiమాటే గ్గురు�
రాలేదు!

మా నాయనే!

సూ�తా సి�గ్ విచార�గా కూరొ¶ని ఉ�డగా బ్ర�తా సి�గ్ వచా¶డు.

బ్ర�తా:  ఏ�రా, ఇవాళ్ళ� మీ పెళ్లి] రోజు కదా, ఇట్టా�  విచార�గా కూరొ¶ని ఉనాiవే�?

సూ�తా:  ఏ� చెప�ను, పెళ్లి] రోజు సూ�దర¢�గా మా ఆవిడకి నేను ఒక చె�న్ తెచి¶ ఇచా¶ను.  బ్రదులుగా ఆమె 
న్వనుi ఇ�ట్లో��చి వెళ్ళ]గొటిL�ది!

బ్ర�తా: అసూలామె మంనిషేనా?! బ్ర�గారు చె�న్ కొనిపెటిLన్వ వాడిని ఇ�ట్లో��చి వెళ్ళ]గొటిL�ది?!

సూ�తా: నేను ఇచి¶�ది బ్ర�గారు చె�న్ కాదు. సె�కిల్ చె�న్!

నేను విసూరలేదు పులీ!

సూ�తాసి�గ్, బ్ర�తా సి�గ్ ఒకసారి అడవిలో పోతు�టే పుల్లి ఒకటి గరిrసూ�� ఎదురు పడి�ది వాళ్ళ�కి!

సూ�తాసి�గ్ గబుకుBన్వ త్తన్వ చేతిలో  ఉన్వi కార� మిక¶ర్ ని దాని కళ్ళ]లో పడేట్లు�  విసిరి కొటిL, అరిచాడు- 

"బ్ర�తా! పారిపో!” అని.

బ్ర�తా అకBడే నిల్లబ్రడి అనాiడు మొ�డిగా: "నేనైం�దుకు పారిపోవాల్లి, మికN3ర్ విసిరి�ది నువె�sత్తే?!” అని!

న్వవు�!
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వ6వసాయపు కథ
వ6వసాయ� ఒకBరి వల్ల� అయే6 పని కాదు .  రెం�తు వ6వసాయ� చేసు� �టే ,  అత్తనికి చేద్రోడువాద్రోడుగా
అనేక  వ_తు� లు నిల్లిచి ,  రెం�తుతో పాట్లు వ_దిv చె�దినైం� .  ఆధునికీకరణం  వల్ల� య�తాpలు
త్తయ్యారవుతునాiయిం;  కొÃత్త� పనులు వసు� నాiయిం ;  రెం�తు పనిని సూరళ్ళ� చేసు� నాiయిం ,  కానీ మంరొకవె�పున్వ
అవి పల్లె�లో� చాలా మం�దిని నిరుద్రో6గ్గులుగా కూడా చేసు� నాiయిం.. ఆలోచి�పజేసే ఈ కథ చందవ�డి.

రచంన్వ: సాతి�క చౌదరి, 7 వ త్తరగతి, అరవి�దా సూ�Bల్, కు�చంన్వపల్లి�, గ్గు�ట�రు జింలా� .

రామాపుర�లో ఉ�డే విజ్జ్వయమం�కు విత్త�నాల్ల
గ్గురి�చి బాగా తెలుసు. చిన్వi చిన్వi కమంతాలో�
రకరకాల్ల ప�టల్లిi వేసి ,  వాటిను�డి మం�చి
విత్త�నాలు త్తయ్యారు చేసి, అమే�ది ఆమె.

అ�త్తేకాక  రకరకాల్ల  విత్త�నాల్లను ఆమె
సేకరి�చి పెట్లుL కొనేది కూడా .  విత్త�నాల్లను
ఎ�పిక చేసుకోంవట�లో ఆమెకు చాలా నేరు�
ఉ�డేది.
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అ�దర� ఆమెని విత్త�నాల్ల విజ్జ్వయమం� అని
పిల్లిచేవాళ్ళు]. 

అదేం ఊళ్ళో] నాగమం� అనే 'లీడర్'  ఒకామె
ఉ�డేది.  ఆమె,  ఆమెకు తోడుగా మంరో
ఇరమం�ది స్వీ�Ýలు ఉ�డేవాళ్ళు] -  వీళ్ళ��తా కల్లిసి
వరి మండులు గ్గుత్త�కు తీసుకొని నాట్లు�  వేసే -
వాళ్ళు].  అట్టా�  చేసి చేసి వాళ్ళు] అ�తా ఎ�త్త
మం�చి పేరు తెచు¶కునాiర�టే ,  అ�దర�
నాగమం�ను 'నాట� నాగమం�'  అని పిలువసా-
గారు.

ఆ ఊళ్ళో]నే ఉన్వi చి�పిరయ6 కి�మినాశ్వక

మం�దులు త్తయ్యారు చేసేవాడు .  రకరకాల్ల
ఆకుల్లను,  మం�ల్లికల్లను సేకరి�చి ,  వాటితో
నాట్లు మం�దులు త్తయ్యారు చేసేవాడు .

వాటిని చంల్లి�త్తే ప�టల్లను ఆశ్వి�చే పలురకాల్ల
పురుగ్గులు న్వశ్వి�చేవి .  అ�దర� అత్తనిi
'చ్చీడపీడల్ల చి�పిరయ6' అనేవాళ్ళు].

ఆ  చుట్లుL  ప�కBల్ల  పల్లె�లో� అ�త్తట్టా 'సూత్త�వ
సూత్త�య6'  అ�దరికీ పలు రకాలుగా సాయ�
చేసు� �డేవాడు.  ఏ  కాలానికి త్తగింన్వట్లు�  ఆ
కాల్ల�లో,  ఉన్వi వ6ర I పదారాI ల్లను అనిi�టినీ 
ఉపయోగిం�చి,  చెట� ఆకులు కొటిL మండులో�
వేయిం�చి-  అలా పొలాల్లకు కావల్లసిన్వ
'సూతు� వ'  అ�ది�చేవాడు అత్తను .  ఎవరెం�నా
వరిపొల్ల� పెట్లుL కోంవాల్ల�టే ముం�దుగా
'సూతు� వ సూత్త�య6'ను త్తప�క సూ�ప�ది�చేవా-
ళ్ళు].

ఇక ప�టలు కోంత్తల్లకు వచా¶య�టే ,  ఊళ్ళో]
అ�దరిలోకీ బిజీగా ఉ�డేది 'కోంత్తల్ల సుబా~-
రాయుడు',  అత్తని బ్ర_�ద� .   వాళ్ళు]
కోంత్తల్లకు వసే� ఒకB గిం�జ్జ్వ కూడా వ_ధాపో -
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దని,  నీతిగా ప�ట మొతా� నీi  రెం�తుల్ల ఇళ్ళ]కు
చేరే¶వరకూ బాధ్య6త్త  తో వ6వహరిసా� రని
చెపు�కునేవాళ్ళు].

అయింత్తే వ6వసాయ పదvతులు మారిన్వ కొద్దీ@
వీళ్ళ]�దరికీ బ్ర
తుకు తెరువు లేకు�డా
అయిం6�ది.   రెం�తులు హె� బి
డ్ విత్త�నాలు
కొనుకొBచు¶కు�ట్లునాiరు,  ప�భుతా�లు
కూడా విత్త�నాలు సూరఫరా చేసు� నాiయిం ;

నాట్లు�  వేసే�దుకు ,  కోంత్తల్లకు య�తాpలు
వచా¶యిం,  అట్టా�  కూల్లి పని త్తగింYపోయిం�ది ;

రసాయనిక  ఎరువులు-పురుగ్గుమం�దులు
వచి¶,  క�పెనీల్ల  వాళ్ళ] ప�చార�లో కొట్లుL కు
పోతున్వi రెం�తులు సూత్త�య6ల్లిi, చి�పిరయ6ల్లిi
పటిL�చుకోంలేదు.

రామాపుర� పెదరెం�తు రాఘవే�ద
రావు
ద్దీన్వi�తా గమంని�చాడు: అత్తని పిల్ల�లు పెద@-
వాళ్ళ�య్యా6రు,  మం�చి ఉద్రో6గాల్లలో ఉనాiరు ;

'తాముం పరా6వరణానికి చాలానే చెడు
చేసు� నాi�' అని ఆయన్వకు బాగా అరIమె��ది.

'ఏ� చేయ్యాల్లి '  అని ఆలోచి�చి ఆయన్వ ,  ఆ
సూ�వత్తNర� విత్త�నాల్ల విజ్జ్వయమం� దగYర విత్త�-
నాలు తీసుకునాiడు ;  నాట� నాగమం� తో
నాట్లు�  వేయిం�చి నీరు పెట్టాL డు; మంరో రెం�డు
వారాల్ల  వ6వధింలో చ్చీడపీడల్ల  చి�పిరయ6తో
పురుగ్గు మం�దులు పెటిL�చాడు ;  అ�దువల్ల�
ఆ ప�టను ఇక పురుగ్గులు ఆశ్వి�చం లేదు. 

అట్టా�  ఇరవె� రోజుల్ల త్తరా�త్త సూత్త�వ సూత్త�య6ని
పిల్లిచి,  అత్తనితో పొలానికి గ�డి కొటిL�చి ,

పొలానికి కావల్లసిన్వ  ఎరువుల్లను -  సే�ది
య
పద@తిలో త్తయ్యారెం�న్వవి ,  ఎకుBవ  మొతా� ల్లలో
వేయిం�చాడు.  చంకBగా పెరిగింన్వ వరి దటL�గా
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పిల్లకలు వేసి�ది. 

అట్టా�  నాలుగ్గు నైంల్లలు గడిచే సూరికి
ప�టమొత్త�� క�కుల్లతో  కళ్ళకళ్ళలాడి�ది. 

దా�తో ఈసారి కోంత్తల్ల సుబా~రాయుడుతో
ప�టని కోంయిం�చాడు రాఘవే�ద
రావు .

పడిన్వ కష్ట్రాL నికి ఫల్ల� దకిB ,  ప�ట�తా క్షే-
మం�గా ఇ�టికి చేరుకున్వiది .  ప�ట దిగ్గుబ్రడి
అధింక�గా ఉ�డట�తో దానికి ఒక  మం�చి
రేట్లు కూడా వచి¶�ది. 

రెం�తుగా రాఘవే�ద
రావు సూ�తోషి�చాడు .

విత్త�నాల్ల  విజ్జ్వయమం�,  నాట� నాగమం� ,

చ్చీడపీడల్ల  చి�పిరయ6,  సూత్త�వ  సూతె�య6 ,

కోంత్తల్ల  సుబా~రాయుడు అ�దర� త్తమంకు
పని దొరికిన్వ�దుకు సూ�తోషి�చారు. 

కూ� రమె�న్వ రసాయనాలు చంల్ల�కు�డా,  చంకBని
ఎరువుల్లిచి¶ త్తన్వని పే�మంగా కాపాడుకున్వi� -
దుకు నేల్లత్తల్లి� కూడా ముంరిసి�ది.

ఆశ్వ వీడకు!

వె�గళ్ళప� ఓసారి జామంకాయలు కొ�టే అ�దులో పురుగ్గులు వచా¶యిం. 

వెళ్లి] జామంకాయల్ల అత్తనిi నిల్లద్దీశాండు: “నువ�మి�న్వ పళ్ళ]లో�చి పురుగ్గులు వచా¶యిం!” అని.

ప�డా� యన్వ అనాiడు: “ఎవరి అద_షL� ఎలా ఉ�ద్రో ఏమి చెపా� � సూర్, పురుగ్గులు వసే� పురుగ్గులు 
వసా� యిం, మోట్టార్ సె�కిళ్ళు] వసే� మోట్టార్ సె�కిళ్ళు] వసా� యిం  అని” అని .

వె�గళ్ళప�కు ఆశ్వ పుటిL�ది: “అవునా! అట్టా�  ఐత్తే అరr�ట్లుగా ఇ�కోం ఐదు కిలోలు కటిLవు�! ఈసారి 
ఏమొసా� యో చం�డాల్లి!"  అని మంళీ] కొనుకెBళ్తా]డు.
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సొరకాయ కూర కథ
రచంన్వ: భారYవ్ , 5 వ త్తరగతి, వికాసూ విదా6వన్వ�, పోర�కి, విజ్జ్వయవాడ.

అన్వగన్వగా న్వది ఒడు� న్వ  ఉ�డే ఒక  ఊళ్ళో]
స్వీత్తమం� ,  రామంయ6 అనే భారా6భర�లు
ఉ�డేవాళ్ళు]. వాళ్ళు] చాలా పేదవాళ్ళు]. రోజూ
న్వదిలోకి దిగిం చేపలు పటిL ,  వాటిని తెచి¶
దకిBన్వ రేట్లుకు పటi�లో అముం�కొనేవాళ్ళు].

రామంయ6కు,  స్వీత్తమం�కు సొరకాయ  కూర
అ�టే చాలా ఇషL�. ఒక రోజున్వ రామంయ6కు
సొరకాయ కూర తినాల్లనిపి�చి�ది. "ఇవాళ్ళ�

సొరకాయ  కూర  చేసుకు�దా�.  నేను ఈ
చేపలు ఇచే¶సి ,  సొరకాయ  తెసా� ను"  అని,

మం�డు పెద@ పెద@ చేపలు పట్లుL కొని పటi�
వెళ్తా]డు రామంయ6.

అయింత్తే,  ఆ  రోజున్వ  సొరకాయల్లకు గింరాకీ
ఎకుBవ  ఉన్వiది.  సొరకాయల్ల  వాళ్లై�వ�ర�
ఇత్తని చేపలు అకBరే�దనాiరు !  చేపలు
అమి�త్తే వచే¶ డబు~ ఒకB సొరకాయకు
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కూడా చాలేట్లు�  లేదు!

దా�తో చిన్వiబోయింన్వ రామంయ6, త్తన్వ చేపల్లిi
'ఏ� చేయ్యాలా' అని ఆలోచి�చాడు. ఆ ఊరి
రాజుకు చేపల్ల�టే చాలా ఇషL� .  "త్తను
చేపల్లిi తీసుకెళ్లి] రాజుగారికి బ్రహుమంతి ఇసే� ,
ఆయన్వ  సూ�తోషపడి,  'ఏ�కావాల్లి?'  అని
అడుగ్గుతాడు.  అపు�డు త్తను 'రెం�డు
సొరకాయలు ఇపి��చం�డి ,  మారాజా!..'

అ�ట్టాడు"  అనుకొని,  వాటిని తీసుకెళ్లి]
రాజుగారి ముం�దు పెట్టాL డు రామంయ6. 

అయింత్తే,  ఆ రోజు యువరాణి పుటిLన్వ రోజు .

అ�దర� ఆ పాపకు ఏవేవో  బ్రహుమంతులు
ఇసు� నాiరు.  రాజుగారు,  యువరాణి చేపల్లిi
అయింత్తే తీసుకునాiరు గానీ ,  బ్రదులుగా
రామంయ6కు ఏమీ ఇవ�లేదు! 

రామంయ6 చాలా బాధ్యపడా�డు .  విచార�గా
ఇ�టికి బ్రయలు దేంరాడు .  బ్రయట  ఉన్వi
కాపలావాళ్ళు] అత్తని ముంఖం� చం�సి ,

'సూ�గత్తే�టి'  అని అడిగారు.  రామంయ6 త్తన్వ

గోడ�తా వెళ్ళ�బోసుకునాiడు.

"అయో6!  ఎ�త్త పనైం��ది!  ఇవాళ్ళ] ఆ పాప
పుటిLన్వరోజు కదా ,  అ�దరికీ భోజ్జ్వనాలు
పెడుతునాiరు.  చం�డు-  అకBడ సొరకాయ
కూర వేసు� నాiరు!  నువు� అకBడే భోజ్జ్వన్వ�
చేసిపో,  కనీసూ� ఆ కోంరిక కొ�తె�నా తీరు -
తు�ది" అనాiరు వాళ్ళు].

రామంయ6 పోయిం, అ�దరితో బాట్లు
భోజ్జ్వన్వ� చేసాడు .  సొరకాయ  కూర  చాలా
బాగ్గు�ది! మం�డు నాలుగ్గు సారు�  వేయిం�-
చుకొని తినాiడు .  త్తన్వకె�త్తే త్త_పి� అయిం6�ది
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గానీ 'స్వీత్తమం�కి ఏమీ లేదేం '  అనిపి�చి�ది
అత్తనికి.  కొ�చె� కూర తీసి ,  త్తన్వ గింనైంiలోకి
వేసుకొని, లేచి వెళ్లి] చేయిం కడుకుBనాiడు.

బ్రయట నిల్లబ్రడి ఉన్వiది రాజ్జ్వకుమారెం�.
రామంయ6 చేసిన్వ  పని చం�సూ��నే ఉ�ది .

అత్తనిi పిల్లిచి, 'ఏ�టి తీసుకెళ్ళు� నాiవు?'  అని
అడగనే అడిగిం�ది!

"నా భార6కి సొరకాయ అ�టే చాలా ఇషL� ..

త్తన్వ కోంసూ� కొ�చె� కూర పెటిL�చుకునాiన్వ-
మా�"  అనాiడు రామంయ6 ,  త్తన్వ  గింనైంi
చం�పిసూ��.

ఆ పాప అత్తనికేసి ఒక క్షణం� చం�సి ,  న్వవి�
"అ�త్త ఇషLమె�త్తే ఒక  సొరకాయే ఇపి�సా� -
నుగా?  ఆగ్గు!"  అని సేవకుల్లతో చెపి� ,  ఒక
మం�చి సొరకాయను తెపి��చి ఇచి¶�ది !

అ�త్తే కాక గింనైంi ని�డా సొరకాయ కూర పెటిL
ప�పి�చి�ది!

రామంయ6 మంబు~లో� త్తేల్లిపోతున్వiట్లు�  న్వడిచి,

గబ్రగబా ఊరు చేరుకునాiడు .  ఆరోజ్జ్వ�తా
స్వీత్తమం�,  రామంయ6 ఇద@ర� రాజుగారు
పెటిLన్వ  సొరకాయ  కూరని పొగ్గుడుత్త�నే
ఉనాiరు!

మంరునాడు కూర  చేదా@ మంని సొరకాయని
కోంసే�,  అ�దులో�చి టపుకుBన్వ  ఒక  వజ్జ్వ
�
రాల్లి పడి�ది!

రామంయ6,  స్వీత్తమం� యువరాణికి మంరోసారి
క_త్తజ్జ్వÎత్తలు చెపు�కునాiరు :  'వజాpనిi
అమం�గా వచి¶న్వ  డబు~తో భ�మి కొని ,

సొరకాయల్ల  ప�ట  వేదా@ �'  అనుకునాiరు
సూ�తోష�గా.
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పదాల్లిi వెతికి పట్లుL కోం�డి!
మాయద్దీప�, విజ్జ్వయన్వగర�, సేనాపతి, రాజ్జ్వయ6, గ్గురువు, భారతీయుడు, కధ్యలు, బ్రతుకమం�, నిజ్జ్వ�, దసూరా, 

ముంతా6లు, ఆకాశ్వ�లో, రామంచిలుక, పాప, పక్షవాత్త�, రచంయింత్త, రాయల్లస్వీమం, పరోపకార�, అన్వiమంయ6, 

వేమంన్వ.  :- ఈ పదాల్లనీi కి��ది పటిLకలో దాగ్గునాiయిం-నిలువుగా, అడ��గా, వాలుగా, కి��ది ను�డి పె�కి -

ఎట్లుపడిత్తే అట్లు! వాటిని వెతికి వాటి చుట�L గ్గు�డాpలు గీయ�డి!

ముం క లు చి మం రా మం ప� బ్ర గ్గు చి యిం

తా6 అ న్వi మం య6 జ్జ్వ స్వీ ద య రు వే జ్జ్వ

లు వి లు ప కా య6 ల్ల ద్దీ ప వు పా రా

న్వ క జ్జ్వ ఆ క్ష బ్ర య తా6 తి ప నా సే

రు మం మం య ల్ల వా రా మం� ముం న్వ లు క

డు క వే చి న్వ మం త్త� క లో శ్వ� కా ఆ

యు ర చం యిం త్త గ జ్జ్వ తు ధ్య సే ఆ మా

తీ బ్ర రు మం రా కా ర� బ్ర ర లు పా య

ర ద ఆ ని పా సూ ప రో ప కా ర� ద్దీ

భా వి జ్జ్వ� గ రా క ద చం ని రా గ్గు ప�

తీ బ్ర రు మం రా కా ర� బ్ర ర లు పా య

అ ప ఆ శ్వ� ద ల్ల క య మం ప తా6 ముం



 నెఫ్ట్{ ట్రాoన్సుGఫర్ మరియు ఫోన్ పే వ�టి ఇంన్ సె{�ట్ ట్రాoన్సుGఫరూ& కోసం�:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బ్యాం<�కు వారి న్నియమాలన్యంన్సుసంరి�చి,  "కా<ష్ హ్యాం<�డి&�గ్ చార్జీ�లు"గా ప్రతిసార్జీ 
మేము రూ�. 50 అదన్యం�గా చెల్లి&�చవలసి వసు� �ద్రిం..  అ�దువల& బ్యాం<�కులో డబ్బుJ 
కట{క�డి-  న్నేరుగా మీ అక్కౌంr�టు న్సు�డే ట్రాoన్సుGఫర్ చేయగలరూన్ని పాoరూ �న్యం)

   ప్రసు� తం� అ�దుబ్యాంటులో ఉన్యం� కొతం�ప్రల్లి& పి�టు పుసం�కాల వివర్మాలు :

కమ

సం�ఖ్య<

వివర్మాలు ఒక సెట్ లోన్ని

పుసం�కాల సం�ఖ్య<

సా{ కులో ఉన్యం� సెటు&

(సుమారుగా)

వెల (రూ�)

(పోస్తే{జి అదన్యం�)

1 2013 Set 3 20 75

2 2014 Set 10 240 250

3 2015 Set 7 700 175

4 2016 Set 8 760 200

5 2017 Set 7 1050 175

6 2018 Set 7 1130 210

7 2019 Set 4 1300 120

కొతం�ప్రల్లి&న్ని మీ మిత్రు లకు, మీరు చద్రింవిన్యం బ్రడులకు, మీ సంమీప్ర�లోన్ని లైDబ్ర�ర్జీలకు బ్రహూకరి�చ�డి! 

కథల పుసం�కాల�డీ కథల పుసం�కాలు!  పిల&లు చెపి�న్యం కథలునా�య్! పెదcలు వాoసిన్యం కథలునా�య్! 

రూ�గురూ�గుల బొమ$లునా�య్! అకrడకrడా జోకులునా�య్! 

ఆన్ లైDన్ లో దొరుకుత్రునా�య్! ఇంపు�డే కొన్యం�డి! అ�దరికీ చెప్ర��డి!!! 

ర్మాబోయే 12 సం�చికలకైD ము�దసు�  చ�దా:

రూ�. 360/- (పోస్తే{జీ మరియు యసెGమ్మె$స్ ఛార్జీ�లు కల్లిపి)

గమన్నిక:  అచ-యిన్యం పుసం�కాలు ఎప్ర�టికపు�డు సాధారూణ పోసు{ లో ప్ర�ప్రబ్రడత్రాయి.

కొతం�ప్రల్లి& పి�టు పుసం�కాలన్సు ఆన్ లైDన్లో& ఆరూ§రు చేయట�, చ�దాలు కట{ట� చాలా 
సులువు!    కైడిట్ కారు§ ల దాiర్మాన్సు, డెబిట్ కారు§ ల దాiర్మాన్సు, నెట్ బ్యాం<�కిం�గ్ దాiర్మా 
కూడా కొతం�ప్రల్లి&కైD  డబ్బుJలు చెల్లి&�చవచ్చు-! అక్కౌంr�టు నె�బ్రరు&  వెత్రుకుrన్నే ప్రన్ని కూడా 
లేదు!  సం�దరిB�చ�డి:      http://www.instamojo.com/kottapalli

మరిన్ని� వివర్మాలకైD సం�ప్రతి�చ�డి:  కొతం�ప్రల్లి& ప్రచ్చురూణలు, 1-127/A, య�ఆర్వోi ఆఫీసు దగ°రూ, చెన్నే�కొతం�ప్రల్లి&,
అన్యం�తంపురూ� జిలా& . పిన్:  515101.  ఫోన్సు: 7702877670,  9490180695.  ఇం-మ్మెయిలు : team@kottapalli.in 



కొత్త�పల్లి� గురిం
చి ఓ పేజీ

పూర్వం�
 ఒక  రాజుగారింకి ఉన్న� న్నలుగురు కొడుకులూ  అప"యోజకులూయ్యా&ర్వంట ....  బహుశ:  త్త
డ్రి,గారిం క"మశిక్షణ  మరీ

ఎకు3వై5పోయిం
దేమో,  వాళ్ల�కి ఏం
 చెప్పి?నా అర్వంA
 కావట్లే�దు .  త్తల్లి�దం
డు" లూ ,  అమాత్యు&లూ ,  గురువులూ  ఏం
 చెప్పా?లూని నోరు

తెరించినా వాళ్ల� చెవులు మ సుకుపోత్యునా�యిం.. తెల్లివి తేటలూకేమీ త్తకు3వ లేదు. ఉన్న�దంల్లా�  అప"యోజకత్త�మే. 

చివరింకి రాజుగారు విష్ణుWశర్వంX అనే ప
డ్రిత్యుడ్రిని రావి
చి , ఆయని� గౌర్వంవి
చి, త్తన్న కొడుకుల్లి� చూ ప్పి
చి, "వాళ్ల�ని మీరే తీరిం`దిద్దాc లూని

వేడుకునా�రు.. విష్ణుWశర్వంX సరేన్నని వాళ్ల�ని వై
టబెట్టుh కెళ్ళాkరు..  ఆరు నెలూల్లో� వాళ్లు�  న్నలుగుర్వం  ప"యోజకులై5 తిరింగి వచ్చా`రు! 

విష్ణుWశర్వంX వాళ్ల�మీదం వా&కర్వంణ శాస్త్రా� u లూన్న ,  వేదంమ
త్రాwలూన్న ,  క్షతి,యోచిత్త యుదంy విదం&ల్నీ� రుదంcలేదు .  పుస�కాలు ముం
దు పడేసి

చూదంవకపోతే ఊరుకోన్నని ఉర్వంమలేదు .  కథలు చెబుత్త  పోయ్యాడు .  ఆ కథలే రాజుగారిం కొడుకుల్లి� ప"యోజకుల్లి� చేశాయిం .  నీతి

చూ
ది,కగాన్న , ప
చూత్త
త్త"
గాన్న  పేరొం
ద్దాయిం. 

కథలు,  ఆటలు,  ప్పాటలు వ�ధాపోవు .  వాటిల్లో ప్పిలూ�లూకు వాళ్ల�దై5న్న  ఒక  ప"ప
చూ
 దొరుకుత్యు
ది .  ఆ  ప"ప
చూ
ల్లో స్వే�చూ`గా

రెక3ల్లారు`కు
ట  తిరింగి ,  వాళ్లు�  ఇత్తర్వం ప్పాwప
చిక విషయ్యాల్లి� సునాయస
గా నేరు`కు
టారు .   కథలు,  ఆట ప్పాటలు స్వేదం

తీరుస్త్రా� యిం. స్వేదం తీరింన్న మన్నసులు ఊర్వంట చె
ది, మ
చి మనుష్ణుల్లి� త్తయ్యారు చేస్త్రా� యిం. సమాజ
ల్లో శాస� u విషయ్యాల్లి� ల్లోత్యుగా

నేరా�లూ
ట్లే మనుష్ణులూకు వాటి పట� మకు3వ అవసర్వం
.. కళ్లలు ఆ మకు3వని నిరింXస్త్రా� యిం. 

తెలుగు ప్పిలూ�లూకు స
తోషాని� ఇచే`
దుకుగాను మాన్నవీయ స?ర్వం� ఉన్న� కథల్లి� ,  ఆటప్పాటల్లి� ,  విద్దా&,  విజ్ఞా�న్న,  వినోద్దాల్నీ� ప్పిలూ�లూ

స్వీ�య దం�క?థ
ల్లో, బేషర్వంత్యుగా అ
ది
చే ఉదేcశ
తో "కొత్త�పల్లి�" మీ ముం
దు నిల్లి`
ది. పనె�
డు స
వత్త�రాలుగా, వ
దంకు పై5గా

స
చికలుగా, చ్చాల్లా చ్చాల్లా కథల్లి�, ప్పాటల్లి�, బొమXలూతో సహా అ
దంరింకీ అ
దుబాట్టుల్లో ఉ
చుత్యున్న�ది.

మీరు ప్పిలూ�లై5తే, ఈ ర్వంచూన్నల్లి�, బొమXల్లి�, ప్పాటల్లి� చూదంవ
డ్రి, చూ డం
డ్రి, విన్న
డ్రి, ఆన్న
ది
చూ
డ్రి. ఇల్లా
టివి మీకూ వచి` ఉ
టాయిం

అనేక
.  మాతో వాటిని ప
చుకో
డ్రి .  మీ ర్వంచూన్నల్లి� కూడా కొత్త�పల్లి� పతి,క ప"చురిం
చూగలూదు .  మీరు పైదంcలై5తే,  మళ్ళీk ఓస్త్రారిం ప్పిలూ�లూ

ప"ప
చూ
ల్లోకి అడుగు పైటh
డ్రి .  వాళ్ల�కు న్నచే`వేవో చూ డం
డ్రి .  మీ ప్పిలూ�లూకు వీటిని చూదివిపైటh
డ్రి ,  వారించేత్త చూదివి
చూ
డ్రి,  వాళ్ల�కు

వినిప్పి
చూ
డ్రి,  మీర్వం  ఈ ప్పాటలు ప్పాడుకో
డ్రి .  మీల్లోని స�జన్నకూ పదును పైటh
డ్రి .  ప్పిలూ�లూకు పనికొచే` ర్వంచూన్నలు ఏంమై5నా ఉ
ట్లే

మాకు ప
ప
డ్రి.  స్వే�హ హస్త్రా� న్న�
ది
చూ
డ్రి, మీకు చేత్తనె5న్న స్త్రాయ
 చేయ
డ్రి..  

 

RNI Regn No. : APTEL/2014/62705          Date Of Publishing: 11/02/2020           Postal Regn No:  HDP/008/2018-2020

“Kottapalli” Printed and  Published  by Narayana Sarma  on behalf of  Kottapalli Prachuranalu  and printed at Mudrica Offset  Printers, 
Vijayawada and published at 1-127/A, Near MRO Office, Chennekothapalli, Ananthapuram District, AP-515101. Editor: Narayana Sarma.   


